
              Grupa dzieci 3-letnich „Motylki” 

 

     Poniżej przedstawiam propozycje zajęć edukacyjnych, które możemy wykorzystać podczas 

bieżącego tygodnia (od 22.06.2020 r. - 26.06.2020 r.): 
 

Poniedziałek, 22.06.2020 r. 
1. „Przyszło do nas lato”: 

Możemy obejrzeć z dzieckiem program edukacyjny „ Margolcia i Miś zapraszają dziś Przyszło 

lato”: 

https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,przyszlo-lato,32989834 
2. „Lato w sztuce” - poznanie dzieł sztuki 

Opowiedzmy dzieciom o tym, że piękne, ciepłe i kolorowe lato jest inspiracją dla artystów malarzy. 

Pokażmy dzieciom jak widzieli lato artyści malarze. 

Możemy obejrzeć prezentację np.: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sk8kG96VGeI 

 

Wtorek, 23.06.2020 r. 

1. „Nasza Polska”: 

Utrwalmy z dziećmi znajomość nazwy naszego kraju, jego stolicy oraz głównej rzeki. 

Możemy skorzystać z mapy Polski. 

2. „Obraz lata”: 

Dzieci malują lato według ich pomysłów (biała kartka papieru formatu A4, pędzel, farby 

plakatowe). Podczas pracy słuchają muzycznego opisu lata A. Vivaldiego. 

Możemy posłuchać utworu np.: 

Antonio Vivaldi - Lato 

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE 

 

Środa, 24.06.2020 r. 

1. „Nad morzem”: 

Opowiedzmy dzieciom o charakterystycznych cechach krajobrazu morskiego oraz o sposobach 

spędzania czasu nad morzem. 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,przyszlo-lato,32989834
https://www.youtube.com/watch?v=Sk8kG96VGeI
https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE


Możemy obejrzeć film np.: 

Poznajemy Morze Bałtyckie filmik dla dzieci! 

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

 2. Podręcznik: 
Możemy wykonać z dzieckiem zadanie z podręcznika KARTY 2 ze strony 39. 

 

 Czwartek, 25.06.2020 r. 

1. „Razem z latem” - śpiewanie piosenki. 

Razem z latem 

sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko 

Chodzi złote lato 

w kapeluszu z kwiatów, 

w rękach ma latawiec, 

biega z nim po trawie. 

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. (x2) 

Czasem dla ochłody 

lato zjada lody. 

Zajada je powoli, 

gardło go nie boli. 

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. (x2) 

Możemy wspólnie z dzieckiem pośpiewać piosenkę np.: 

Igor Ciążyński – Razem Z Latem 

https://www.youtube.com/watch?v=AHwM17Zw5Gw 

2. „Zamek z piasku”: 

Możemy wspólnie z dzieckiem wykonać pracę z wykorzystaniem karty 44  z podręcznika 

WYPRAWKA. 

 

Piątek, 26.06.2020 r. 

1. „Bezpieczne wakacje”: 

Porozmawiajmy z dziećmi o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów. 

Zwróćmy uwagę dzieci na konieczność noszenia czapki z daszkiem, okularów przeciwsłonecznych 

i smarowania się kremem do opalania podczas przebywania na słońcu. 

Możemy obejrzeć film np.: 

Wakacyjne porady 

https://www.youtube.com/watch?v=rjxL_U_boqQ
https://www.youtube.com/watch?v=AHwM17Zw5Gw


https://www.youtube.com/watch?v=pajlM2nCrBs 

2. „Coraz bliżej do wakacji”: 

Możemy obejrzeć z dzieckiem program edukacyjny „Domowe przedszkole Wakacje,wakacje” 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,wakacje-wakacje,679375 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pajlM2nCrBs
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,wakacje-wakacje,679375

