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Temat: Wystawiamy twarz do słońca 

Obowiązująca piosenka:  

https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ&feature=share&fbclid=IwAR2a9ei5bVJ

MnBk7pg4csvLiFgkbtYlbQ3YnwVOmsguAZB1rmzg50X70NVM 

1. „Skaczemy po kamieniach” – zabawa ruchowa z podskokami. Potrzebujemy szarf 

zrobionych z kolorowych tasiemek. 

Rozkładamy na podłodze w nieregularnych (jednak dość bliskich) odstępach szarfy 

gimnastyczne w różnych kolorach i informuje dzieci, że właśnie spadł bardzo ulewny 

deszcz i wszystko znalazło się pod wodą. Jedynie „kamienie” – szarfy znajdują się 

ponad powierzchnią wody. Proponujemy dzieciom, aby poruszały się  skacząc 

z kamienia na kamień. Wydajemy komendy: Skaczemy po żółtych! Skaczemy po 

zielonych! itp. Zwracamy uwagę, by dzieci unikały skoków na szarfę, grożących 

poślizgnięciem i upadkiem. Ważne, żeby dzieci skakały, o ile to możliwe, boso i na 

powierzchnię w rozłożonej szarfie. 

 

2. „Omiń kałuże” – zabawa ruchowa z ćwiczeniami równowagi. Najlepsza zabawa 

będzie wtedy gdy będzie was jak najwięcej. Narysujcie lub rozłóżcie w nieregularnych 

odstępach na podłodze „kałuże”. Uczestnicy biegają swobodnie wokół nich, starają się 

je ominąć lub przeskoczyć. Kto nadepnie na szarfę – „kałużę”, odchodzi na bok, żeby 

wyschnąć. Zabawę powtarza się od początku, kiedy wszystkie dzieci są „zamoczone”. 

Żeby szybciej wyschnąć, uczestnicy kręcą się dookoła własnej osi jak wiatraczki, a 

potem biegną dalej 

3. „Wokół Słońca”- proszę o obejrzenie filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI 

 – rozmowa na temat Układu Słonecznego oraz centralnego miejsca, jakie zajmuje 

w nim Słońce. Przedstawiamy fakty naukowe w  formie przystającej do możliwości 

percepcji dzieci oraz przedstawia rzeczywiste fotografie Słońca – gwiazdy. 

Prezentujemy Układ Słoneczny, ze szczególnym uwzględnieniem naszej planety – 

Ziemi. Zwracamy uwagę dzieci na charakterystyczny układ planet wokół Słońca 

pozostającego w centrum.  

https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ&feature=share&fbclid=IwAR2a9ei5bVJMnBk7pg4csvLiFgkbtYlbQ3YnwVOmsguAZB1rmzg50X70NVM
https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ&feature=share&fbclid=IwAR2a9ei5bVJMnBk7pg4csvLiFgkbtYlbQ3YnwVOmsguAZB1rmzg50X70NVM
https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI


 

 
https://www.google.com/search?q=uk%C5%82ad+s%C5%82oneczny+dla+dzieci&tbm=isch&hl=pl&ved=2ahUKEwiN28aimJ3p

AhUNxMQBHbKTD4QQrNwCKAF6BAgBEDo&biw=1519&bih=722#imgrc=in7lrsf2WyjyDM 

4. „Układ Słoneczny” – wykonanie plakatu prezentującego schemat Układu 

Słonecznego, doskonalenie sprawności manualnej. Kładziemy przed dzieckiem duży 

karton i prosimy, aby cały zamalowały kredkami na czarno. Następnie prosimy 

o wskazanie centralnego punktu kartonu. Tam dzieci przyklejają duże żółte kółko 

(Słońce). Orbity planet mogą być wykonane z grubej włóczki lub ze skręconych 

pasków krepiny. Na orbity dzieci naklejają koła z papieru (planety), zwracając uwagę 

na to, żeby na każdej orbicie znalazła się tylko jedna planeta. Gotowy plakat można 

powiesić na ścianie. Dzieci mogą liczyć planety, wskazywać Ziemię – trzecią planetę 

od Słońca, porównywać wielkości planet oraz ich odległość od Słońca. 

5. Karta pracy str. 12 

„Słońce i deszcz” – nazywanie zjawisk atmosferycznych, ćwiczenia grafomotoryczne. 

Dzieci nazywają zjawiska i obiekty ukazane na zdjęciach (tęcza, trąba powietrzna, 

piorun, kometa). Rysują po śladzie chmury z deszczem i słońce, wskazują tęczę jako 

zjawisko występujące podczas jednoczesnego opadu deszczu i operowania słońca. 

6. „Dzień i noc” – rozważania, co się dzieje, kiedy zachodzi słońce. Rozmawiamy 

z dziećmi na temat sytuacji, kiedy słońca nie ma na niebie: 

 – Co się dzieje po zachodzie słońca? 

 – Dokąd ono wędruje? 

 – Jak nazywa się ta część doby? W rozmowie staramy się wskazać pozytywne 

aspekty nocy – możliwość snu i odpoczynku, obserwacji gwiazd i księżyca. 

https://www.google.com/search?q=uk%C5%82ad+s%C5%82oneczny+dla+dzieci&tbm=isch&hl=pl&ved=2ahUKEwiN28aimJ3pAhUNxMQBHbKTD4QQrNwCKAF6BAgBEDo&biw=1519&bih=722#imgrc=in7lrsf2WyjyDM
https://www.google.com/search?q=uk%C5%82ad+s%C5%82oneczny+dla+dzieci&tbm=isch&hl=pl&ved=2ahUKEwiN28aimJ3pAhUNxMQBHbKTD4QQrNwCKAF6BAgBEDo&biw=1519&bih=722#imgrc=in7lrsf2WyjyDM


Wyjaśniamy dzieciom, że ciemność nie zmienia niczego w ich otoczeniu, a jedynie 

uniemożliwia dobre widzenie.  

7. „Nasze słoneczko” – ćwiczenia narządów mowy z elementami ćwiczeń 

artykulacyjnych. Proszę razem z dzieckiem wykonywać ćwiczenia. 

 – Kończy się noc. Słoneczko w naszej buzi wstaje pomalutku – czubek języka wspina 

się stopniowo od górnych zębów, poprzez wargę aż do nosa – jak najwyżej. Jest 

jeszcze trochę senne – ziewa – ziewanie z równoczesnym wypowiadaniem głoski aaa. 

Ach, jaki piękny dzisiaj dzień! Uśmiech w prawo, uśmiech w lewo – odciąganie 

kącików zamkniętych ust raz w prawo, raz w lewo. – I uśmiech na całego! – usta 

zamknięte, odciąganie kącików obu ust tak mocno, jak się da. Teraz uśmiech 

połączony z wypowiadaniem głoski eeee. – Słoneczko musi ogrzać całą ziemię – 

przesuwanie czubkiem języka po wargach, ruch okrężny. I jeszcze prawą stronę i lewą 

– szybkie ruchy języka od kącika do kącika, bez opierania go na wardze. – Ojej, 

nadpłynęły gęste chmury i przesłoniły słoneczko! Ale ono da sobie radę, przeciśnie się 

przez nie – przeciskanie płaskiego języka między zbliżonymi zębami. – Mały deszczyk 

nie zaszkodzi – czubek języka uderza kilkakrotnie o podniebienie górne. – Teraz 

słoneczko bierze pędzel i  maluje tęczę – przesuwanie języka od górnych zębów, 

środkiem podniebienia górnego w  kierunku gardła. – A przy pracy, przyśpiewuje 

sobie – powtarzanie la, la la. – Dzień szybko mija, słoneczko już zachodzi – 

wysuwanie języka na brodę. – Pa, pa słoneczko – powtarzanie: pa, pa 

8. „ Świetliste zygzaki”- zabawa relaksacyjna. 

Rodzic gasi światło, dziecko kładzie się na plecach. Rodzic rysuje na suficie różne 

wzory np.:leniwe ósemki, kręgi,fale itp. za pomocą światła latarki. Dzieci wodzą 

wzrokiem za szlaczkiem. 

 


