
WITAMY WAS SERDECZNIE W KOLEJNYM DNIU JEŻYKI 
POŚWIĘCONYM TEMATYCE NADCHODZĄCEGO 

WIELKIMI KROKAMI – LATA
Propozycja zajęć na wtorek 09.06.2020 r.

Dzisiaj zapraszamy Was na aktywność muzyczną 

Gotowi?! To zaczynamy!!!

Temat dnia: I oto przyszło lato

Cele:
Rozwijanie  pamięci muzycznej i poczucia rytmu.
Rozwijanie umiejętności tanecznych i rytmicznych.
Doskonalenie sprawności manualnych i umiejętności plastycznych.

1. Na dobry początek dnia zapraszamy Was do zabawy rucho-
wej z żółciutkimi jak słoneczko Minionkami:
https://www.youtube.com/watch?v=oitVyt0M3co

2. „Po łące biega lato” – zapoznanie z melodią i słowami 
piosenki. Improwizacje ruchowe przy piosence. Nauka 
piosenki na pamięć.
Kochane dzieci! A teraz poproście rodziców o uruchomienie 
poniższego linku i wysłuchajcie piosenkę.

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E

Po wysłuchaniu piosenki prosimy rodziców o przeczytanie tekstu piosenki:

1. Po łące biega lato 
Uwija się jak bąk. 

„Dzień dobry” mówi kwiatom 
i pieści każdy pąk.

https://www.youtube.com/watch?v=oitVyt0M3co 
https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E


Ref.: 
Kto chce się z latem spotkać, 

Niech idzie z nami . 
Rumianek i stokrotka 
Pokażą drogę nam.

2. Pomaga lato pszczołom, 
Na kwiatach też się zna. 

Uśmiecha się wesoło 
I w berka z wiatrem gra!

Ref.: 
Kto chce się z latem spotkać…

3. Gdy lato jest zmęczone, 
W szałasie sobie śpi 

I we śnie gra w zielone, 
Bo łąka mu się śni.

Ref.: 
Kto chce się z latem spotkać…

Drogie dzieci! Po wysłuchaniu piosenki i zapoznaniu się z jej tekstem, spróbujcie opowiedzieć 
o czym ona była:
v	Gdzie biegało lato?
v	Komu pomagało lato?
v	Co robiło lato, kiedy było zmęczone?
Na koniec spróbujcie opracować własny układ taneczny do piosenki i spróbujcie ją zaśpiewać 
POWODZENIA!!!

3. „Letnia łąka” – praca plastyczno-techniczna. A teraz kiedy zapoznaliście się z tekstem i me-
lodią piosenki, proponujemy abyście spróbowali stworzyć letnią łąkę – taką o jakiej była mowa 
w piosence (poniżej przykładowa inspiracja).



Do wykonania pracy będą Wam potrzebne:
Kolorowe kartki (możecie również pomalować białą kartkę danym kolorem), klej, farby lub 
flamastry, nożyczki.

Wycięte czerwone kółeczka składamy na pół i przyklejamy 
jednym brzegiem do czarnego kółka. Naklejamy kropki 
(lub rysujemy), dorysowujemy oczy i czółka. BIEDRONKA 
GOTOWA!

Aby stworzyć pszczółkę naklejamy na czarne kółko 
żółte (tak jak na załączonym zdjęciu). Doklejamy 
skrzydełka z przeciętego na pół białego koła. 
Dorysowujemy oczka i rysujemy buzię. PSZCZÓŁKA 
GOTOWA)

Tak stworzone owady naklejamy 
na zieloną kartkę (możemy również 
dorysować kwiatuszki stemplując 
paluszkiem zamoczonym w farbie). 

OCZYWIŚCIE TO NASZA PROPOZYCJA! 
Mile widziane będą Wasze własne pomysły.

Pod tym linkiem znajdziecie fajny pomysł na wykonanie biedronki i pszczółki z papierowych 
kółeczek:
https://www.youtube.com/watch?v=2tr-UpCxF4I

4. „Taniec Mai” – zabawa ruchowa z Pszczółką Mają:
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8

https://www.youtube.com/watch?v=2tr-UpCxF4I
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8


5. „Z latem związane” – zabawa dydaktyczna.  
Spośród przedmiotów i rzeczy znajdujących się na poniższym obrazku, pokoloruj (lub wskaż 
paluszkiem) te, które kojarzą Ci się z latem.

Dziękujemy za dzisiejsze zajęcia!
Pozdrawiamy Was serdecznie  
i do zobaczenia jutro!


