
Justyna Borys, gr. V „Księżniczki i rycerze”, 15-19.06.2020 

W poszukiwaniu lata 
 

„Portret lata” D. Gellner 

Oto lato na obrazku –  

grzywka z trawy, 

kapcie z piasku. 

Złote uszy, 

złote szelki, 

no i oczy 

jak muszelki. 

 

To jest właśnie 

portret lata. 

Nad portretem 

motyl lata, 

a na ramach, 

jak to latem, 

wciąż rozkwita 

kwiat za kwiatem! 

 

 

 



 

 

 

1. W dowolnej technice wykonaj portret lata wg wiersza 

2. Szukamy w lustrze figur geometrycznych.  

Będą potrzebne: małe lusterko, zestaw kartoników wielkości pocztówki z 

naklejonymi figurami geometrycznymi: prostokąt, trójkąt prostokątny, kwadrat 

trapez, koło. Należy pokazać dziecku, jakie efekty można uzyskać, jeżeli przyłoży 

się lusterko do figury na kartoniku, np. do kwadratu. Poproś, aby dziecko zrobiło 

to samo i sprawdziło, co powstanie. Dziecko przykłada lusterko do figur w taki 

sposób, aby dzięki odbiciu powstały określone figury. 

 

- Proszę przyłożyć lusterko do połówki koła, tak aby powstało całe koło. 

- Proszę tak przyłożyć lusterko do trójkąta, aby powstały inne trójkąty. 

- A czy wiecie, jaka figura powstanie, gdy lusterko przyłożymy do kwadratu? 

- Czy potrafisz przyłożyć lusterko do trójkąta w taki sposób, aby powstał prostokąt? 

 

 

 

 

 

 

 



3. „Atramentowe plamy” – badanie efektu odbicia i symetrii 

Potrzebne będą – kolorowy tusz z dozownikiem lub zakraplaczem (lub farby 

plakatowe rozcieńczone) 

Przebieg zajęć: Proszę złożyć kartkę na połowę, równo brzeg do brzegu. Teraz ją 

rozłóżcie. Czy widzicie zagięcie? Dzieli ono kartkę na dwie części. Na jednej połowie 

zróbcie małą plamę tuszem (lub farbą) i przyciśnijcie do drugiej połowy. Rozłóżcie kartkę 

i sprawdźcie co się stało. Spróbujcie teraz kapnąć kilka kropli tuszu (lub farby) na miejsce 

zagięcia. Ściśnijcie, otwórzcie. Do czego są podobne te plamy? Zastanów się, czy nie 

widzisz podobieństwa między plamami z tuszu (farb), a tym, co przedstawiają obrazki. 

 

 



 

4. Wysłuchaj wiersza czytanego przez rodziców: „Miś na huśtawce” H. Bechlerowej 

 

H. Bechlerowa „Miś na huśtawce” 

 

Usiadł gruby miś na trawie: 

- Kto się ze mną będzie bawił? 

Ani pieska, ani kotka. 

Może w parku kogoś spotkam? 

 

W parku kwiaty, ptaszek, ławka, 

A tam dalej: - O, huśtawka. 

Biegnie prędko bury miś, 

- I pysznie się zabawię dziś. 

 

Usiadł miś na desce sam, 

Czeka, patrzy tu i tam. 

I ogromnie jest zmartwiony, 

- Kto usiądzie z drugiej strony? 

 

Z drugiej strony już za chwilę, 

Na huśtawce siadł motylek. 

A miś pyta: - Powiedz, proszę, 

Czemu w górę się nie wznoszę? 

 



Teraz myszka przyszła mała, 

Na ogonku wstążkę miała. 

Miś aż klasnął w łapki bure, 

- Może teraz pójdę w górę? 

 

Przyfrunęła sroczka z krzaczka, 

A misiowi chce się płakać. 

- Jestem jeden, was jest troje, 

A huśtawka w miejscu stoi. 

 

O, przydreptał jeżyk z boru, 

Już przyjaciół siedzi czworo. 

Czworo w górze z jednej strony, 

A na dole – miś zmartwiony. 

 

- Może teraz nam się uda?- 

Wiewióreczka mówi ruda. 

Czeka, czeka smutny miś, 

I do domu już chce iść. 

 

Aż tam….tupie ktoś po trawie. 

Kto to? – patrzy miś ciekawie. 

To prosiaczek! Chrząka, sapie, 

I na deskę już się drapie. 

 

Siadł prosiaczek, no i proszę, 

- miś jak piłka w górę poszedł! 

W górę! Na dół! Krzyków wiele! 

Śmiał się miś i przyjaciele. 

 

Tak się głośno śmiali wszyscy, 

Aż kokardka spadła myszce. 

A zielona żabka w trawie, 

Przyglądała się zabawie. 

 

- Liczymy przyjaciół misia: 

Czy pamiętasz które zwierzątko przyszło  pierwsze…, drugie…, trzecie… itd. 

 



 
 

5. Prezentacja i nauka piosenki „Las” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4 

 

6. Rozmowa kierowana z dzieckiem 

 

Dlaczego trzeba chronić las? – Kształtowanie postawy poszanowania środowiska. 

 

Przykładowe pytania: 

 

• Czy lubisz chodzić do lasu? 

• Z kim najbardziej lubisz wycieczki do lasu? 

• Co można robić w lesie? 

• Jak należy zachowywać się w lesie? 

• Jak wyglądałby świat, gdyby nie było lasów? 

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4


• Czy wiesz, dlaczego powinniśmy chronić las? 

• W jaki sposób możemy chronić las? 

 

7. Wysłuchaj wiersza Wł. Ścisłowskiego „Wycieczka” 

 

„Wycieczka” Wł. Ścisłowski 

 

Był las, proszę Was – 

i do tego lasu 

dla zabicia czasu 

przyszło młodzieńców 

dziewięciu. 

Pierwszy – wyrzeźbił nożem 

swoje nazwisko w korze. 

Drugi – gdy tylko przybył, 

skopał niewinne grzyby. 

Trzeci – wesołość wzniecił, 

bo porozrzucał śmieci. 

Czwarty – wrzeszczał jak goryl, 

echo gra do tej pory. 

Piąty – z wiatrówką w dłoni 

zaczął wiewiórkę gonić. 

Szósty – tak się rozgniewał, 

że tłukł butelki o drzewa. 

Siódmy – w zabawy szczycie, 

podpalił leśne poszycie. 

Wreszcie dwaj pozostali 

gałęzie łamali. 

A las, 

proszę Was, 

westchnął sobie żałośnie. 

- Ja wyrosłem pięknie! 

Ale co z nich wyrośnie? 

 

Rozmowa na temat właściwego zachowania w lesie: 

 

• Spróbuj sformułować zasady, które pomogą chronić las – „Kodeks lasu” 

• Wymyśl i narysuj na kartce znaki zakazu i nakazu ilustrujące „Kodeks lasu” 

 

8. Wysłuchaj piosenki „Kocham świat” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9H5WrS3o9Ac 

 

9. Wysłuchaj piosenki „Lisek łakomczuszek” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4 

 

10. Gimnastyka dla smyka i nie tylko – „Fitty Kid” 

 

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

 

11. Karty pracy 

 

Miłej zabawy!  

https://www.youtube.com/watch?v=9H5WrS3o9Ac
https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U


 
 

 



 



 



 



 
 


