
 Propozycje zajęć dla pięciolatków                                                                      

w miesiącu czerwcu (29 – 30)  

1.Poniedziałek  - idziemy na wakacje 

* Sztuka na lato do przeczytania lub zagrania co kto woli 

Jestem Lato, ciepłe Lato  

z malowanym koszem,  

a w tym koszu dobre rzeczy 

w darze wam przynoszę.  

Poziomkami was częstuję,  

miodem i agrestem.  

Sztuk też uczę rozmaitych,  

bo od tego jestem.  

CHŁOPIEC I: Więc mnie naucz pływać, Lato,  

bardzo wdzięczny będę za to.  

DZIECI (chórem): Lato, Lato, co ty na to?  

LATO: Wodę w rzekach ci ogrzeję,  

na to możesz liczyć.  

Lecz pamiętaj: kto chce pływać,  

musi pilnie ćwiczyć.  

Nie wypływaj sam daleko,  

bo woda zdradliwa.  

Bądź odważny, lecz ostrożny –  

wtedy będziesz pływał.  

DZIEWCZYNKA I: A mnie naucz jagód szukać,  

bo to bardzo trudna sztuka.  

DZIECI (chórem): Lato, Lato, co ty na to?  

LATO: Wstawaj raniutko, nigdy się nie leń.  

W lesie uważnie rozgarniaj zieleń.  

Szukaj polanek skąpanych w słońcu,  

a pełen dzbanek uzbierasz w końcu.  

CHŁOPIEC II: Niech Lato na mnie się nie gniewa...  

Bo ja... chciałbym chodzić po drzewach...  

LATO (mówi, wykonując ćwiczenia gimnastyczne):  

Kto się chce na drzewa wspinać –  

raz, dwa, trzy,  

musi giętki być jak trzcina –  

raz, dwa, trzy,  



musi szybszy być od rysia –  

raz, dwa, trzy,  

i silniejszy być od misia –  

raz, dwa, trzy.  

Gdy poćwiczysz tak przez miesiąc –  

raz, dwa, trzy,  

na dąb wejdziesz i na jesion –  

raz, dwa, trzy.  

Lecz oszczędzaj drzewa cienkie –  

raz, dwa, trzy.  

Złamiesz drzewko – no i rękę...  

raz, dwa, trzy.  

DZIEWCZYNKA II: Lato kochane, Lato gorące,  

pomóż mi szukać ziółek na łące.  

Gdy mi w szukaniu trochę pomożesz,  

to piękny zielnik z ziółek ułożę.  

LATO: Szukaj ziółek w ranki letnie,  

zanim kosa trawę zetnie. 

Lecz pamiętaj, moja miła,  

abyś łąki nie zniszczyła.  

Krowa zła jest niesłychanie,  

gdy ktoś depcze jej śniadanie. 

*Historyjka o rodzinie wybierającej się samochodem na wakacje 

Praca plastyczna z Wyprawki plastycznej 

2. Wtorek  - lato  lato 

*Zabawy przy piosence – „Po łące biega lato” 

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

Po łące biega lato,                                            II. Pomaga lato pszczołom,  

uwija się jak bąk.                                                  na kwiatach też się zna,  

Dzień dobry mówi kwiatom                                   uśmiecha się wesoło  

i pieści każdy pąk.                                                 i w berka z wiatrem gra.  
 

Ref.: Kto chce się z latem spotkać,                        Ref.: Kto chce...  

niech idzie z nami tam,  

rumianek i stokrotka  

pokażą drogę nam.  
 



III. Gdy lato jest zmęczone,  

w szałasie sobie śpi  

i we śnie gra w zielone,  

bo łąka mu się śni. 

 

*Składanie papierowej łódki techniką origami. 

https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0 

 

 

1. Poniedziałek 

29.06.2020 

Sztuka na lato do przeczytania lub zagrania co kto woli 

Historyjka o rodzinie wybierającej się samochodem na wakacje 
Praca plastyczna z Wyprawki plastycznej 
 

2. Wtorek 

30.06.2020 

 

*Składanie papierowej łódki techniką origami. 
https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0 
Zabawy przy piosence – „Po łące biega lato” 

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

3. Środa 

03.06.2020 

 

4. Czwartek 

04.06.2020 

 

5. Piątek 

05.06.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0
https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0
https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E

