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Kolorowe lato – letnie zabawy i ćwiczenia 
gramatyczno-ortograficzne

Barbara Wolny

Scenariusz zajęć wyrównawczych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

Cele ogólne • rozwijanie i doskonalenie mowy dziecka,
• wzbogacanie słownictwa,
• zachęcanie do czytania i pisania,
• utrwalanie poznanych zasad gramatycznych i ortograficznych,
• budowanie poczucia bezpieczeństwa, radości i wzajemnego 

zaufania w czasie wykonywania zadań,
• wzmacnianie mocnych i słabych stron dziecka

Cele szczegółowe Uczeń:
• czyta ze zrozumieniem,
• uzupełnia tekst,
• odpowiada na pytania,
• samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela/opiekuna wykonuje 

zadania,
• aktywnie uczestniczy w zajęciach,
• współpracuje z nauczycielem/opiekunem

Załączniki • karta pracy nr 1: Na dobry początek – Lody… lody dla ochłody 
– gimnastyka ręki;

• karta pracy nr 2: Letnia pogoda – stopniujemy przymiotniki;
• karta pracy nr 3: Ortograficzny latawiec (rz/ż);
• karta pracy nr 4: Pocztówki z wakacji;
• karta pracy nr 5: Moja wakacyjna pocztówka;
• karta pracy nr 6: Letnie miesiące;
• karta pracy nr 7: Płyną po niebie letnie chmurki – zabawa 

w czytanie;
• karta pracy nr 8: Pakujemy walizki i jedziemy na wakacje;
• karta pracy nr 9: Jedzie pociąg po torze…;
• karta pracy nr 10: Ortograficzne pary – zasada do zapamiętania;
• karta pracy nr 11: Letni podwieczorek;
• karta pracy nr 12: Letnie sylaby;
• karta pracy nr 13: Kolorowa pora roku. Czy dobrze znasz lato?
• karta pracy nr 14: Letnia plątaninka;
• karta pracy nr 15. Na podsumowanie – Letnie przysmaki 

Metody i techniki 
pracy

• metoda zajęć praktycznych oparta na nauce przez zabawę, 
z wykorzystaniem różnych form działalności dziecka  
(ruch – rysowanie – mówienie – pisanie),

• metoda zabawowa
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Pomoce dydaktyczne 
potrzebne do prze-
prowadzenia zajęć

• karty pracy,
• kolorowe kredki, ołówek, długopis,
• opisy zabaw i ćwiczeń,
• minki do ewaluacji

Czas trwania zajęć: 45 minut.

Wprowadzenie

Zajęcia mają na celu rozwijanie i wzbogacanie słownictwa dziecka oraz utrwalanie 
poznanych zasad ortograficznych i gramatycznych. Wprowadzenie do zajęć elemen-
tów zabawy, aktywności ruchowej i plastycznej aktywizuje dziecko i wzmacnia jego 
edukację. Bawiąc się, dziecko rozwiązuje poszczególne ćwiczenia (zabawa jest bodź-
cem, impulsem do nauki). Uczestnicząc w zajęciach, dziecko wykonuje poszczegól-
ne zadania w sposób indywidualny (czas wykonania dostosowany do możliwości 
ucznia). Zaproponowane ćwiczenia pozwalają na pracę indywidualną lub grupową, 
wykonywaną samodzielnie lub przy pomocy/wsparciu nauczyciela lub opiekuna,  
np. rodzica. W pracy ważne jest pozytywne motywowanie i zachęcania dziecka do po-
dejmowania aktywności, stworzenie mu odpowiedniej atmosfery oraz podkreślanie 
wysiłku dziecka, nagradzanie za każde wykonane zadanie, tzw. ocena wspierająca 
(pochwała motywuje).

Adresaci: uczeń lub grupa uczniów.

Przebieg zajęć

1. Część wstępna

  Zabawa wprowadzająca: Kolorowe motyle, pracowite mróweczki i  leniwe 
bied roneczki… (rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i motoryki małej, kształ-
towanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni).

  Dzieci stoją w wybranej części sali. Nauczyciel/opiekun snuje opowieść ruchową, 
dzieci ruchem ilustrują słowa.

  Na letniej łące fruwają kolorowe motyle (naśladowanie lotu motyla). Jeden usiadł 
na stokrotce (przysiad), drugi fruwa z kwiatka na kwiatek (skoki obunóż w przysia-
dzie), a trzeci nieruchomo zawisł w powietrzu i lekko rusza kolorowymi skrzydłami 
(wyprost, ręce w bok i poruszanie rękami góra – dół). Pomiędzy źdźbłami traw pra-
cowite mróweczki się uwijają (szybki chód w dowolnym kierunku z równoczes nym 
poruszaniem palcami rąk), pracują cały dzień od wschodu słońca (wspięcie na pal-
ce, ręce w górę, palce wyprostowane) do zachodu (przysiad, ręce przed siebie i po-
wolne położenie rąk na podłodze, rozluźnienie palców). Na czerwonym maku bied
roneczka w słońcu się wygrzewa (siad skrzyżny, ręce na kolanach), letni wietrzyk 
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lekko wieje (ręce w górę i poruszanie rękami od strony lewej do prawej). Nagle 
motyle zerwały się z kwiatów (swobodny bieg) i rozłożyły piękne kolorowe skrzydła 
(ramiona w bok i obrót wokół własnej osi). Mróweczki szybko do mrowiska ucie-
kają (szybki bieg) i tylko leniwe biedroneczki nadal się wygrzewają na czerwonym 
maku. Rozłożyły skrzydełka i odpoczywają (zatrzymanie w pozycji stojącej, ręce 
wzdłuż ciała i swobodny oddech – uspokojenie organizmu).

  Uwaga do realizacji: Zabawę można prowadzić w grupie dzieci lub indywidualnie 
z dzieckiem.

2. Część właściwa

  Potrzebne materiały: ilustracje lub zdjęcia letnich pejzaży, np. morska plaża, hala 
w górach, jezioro z żaglówkami lub łąka pełna kwiatów itp.

  Rozmowa wprowadzająca w temat zajęć „Kolorowe lato” (doskonalenie mowy 
i wzbogacanie słownictwa).

  Dziecko wybiera dowolną ilustrację lub zdjęcie (np. łąka pełna kwiatów). Nauczy-
ciel/opiekun zadaje pytania, np.: Czy wiesz, jaka to pora roku? Jakiego koloru jest 
lato? Jak pachnie łąka w lecie? Czy znasz mieszkańców letniej łąki? itp.

• Na dobry początek. Rozdanie karty pracy nr 1.
• Letnia pogoda – stopniujemy przymiotniki. Rozdanie karty pracy nr 2.
• Ortograficzny latawiec (rz/ż). Rozdanie karty pracy nr 3.
• Pocztówki z wakacji. Rozdanie karty pracy nr 4.
• Moja wakacyjna pocztówka. Rozdanie karty pracy nr 5.
• Letnie miesiące. Rozdanie karty pracy nr 6.
• Płyną po niebie letnie chmurki – zabawa w czytanie. Rozdanie karty pracy nr 7.
• Pakujemy walizki i jedziemy na wakacje. Rozdanie karty pracy nr 8.
• Jedzie pociąg po torze… Rozdanie karty pracy nr 9.
• Ortograficzne pary – zasada do zapamiętania. Rozdanie karty pracy nr 10.
• Letni podwieczorek. Rozdanie karty pracy nr 11.
• Letnie sylaby Rozdanie karty pracy nr 12.
• Kolorowa pora roku. Czy dobrze znasz lato? Rozdanie karty pracy nr 13.
• Letnia plątaninka. Rozdanie karty pracy nr 14.
• Na podsumowanie: Letnie przysmaki. Rozdanie karty pracy nr 15.

3. Podsumowanie

 Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi.
 Wakacyjny pociąg… puf… uf… puf… wiezie dzieci na wakacje puf… uf… puf…
  Dzieci ustawiają się jedno za drugim – tworzą pociąg. Poruszają się dowolnie po 

sali, naśladując pociąg. Powtarzają słowa wierszyka i wykonują polecenia.
 Część 1.
• Jedzie pociąg po torze, po torze, wiezie dzieci nad morze, nad morze, hej! (2 x).
  Pociąg zatrzymuje się – zamiana maszynisty. Pierwsze dziecko biegnie na koniec 

pociągu. Pociąg rusza: dzieci powtarzają słowa i naśladują ruchem jazdę pociągu:  
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Puf… uf… puf… – najpierw powoli, potem coraz szybciej i szybciej rozpędza się  
pociąg. Jedziemy na wakacje, jedziemy nad morze, hej (2 x).

  Pędzi pociąg przez góry, przez lasy, wiezie dzieci na wczasy, na wczasy, hej! (2 x).
  Pociąg zatrzymuje się – zamiana maszynisty. Pierwsze dziecko biegnie na koniec 

pociągu. Pociąg rusza: dzieci powtarzają słowa i naśladują ruchem jazdę pociągu:  
Puf… uf… puf… – najpierw powoli, potem coraz szybciej i szybciej rozpędza się  
pociąg. Jedziemy dalej, jedziemy na wczasy (2 x)

• Jedzie pociąg przez łąki, przez mosty, wszystkie dzieci śpiewają z radości (2 x).
  Pociąg zatrzymuje się – zamiana maszynisty. Pierwsze dziecko biegnie na koniec 

pociągu. Pociąg rusza: dzieci powtarzają słowa i naśladują ruchem jazdę pociągu:  
Puf… uf… puf… – najpierw powoli, potem coraz szybciej i szybciej rozpędza się  
pociąg. Jedziemy dalej, jedziemy na wakacje (2 x).

  Zabawa trwa do ustalonego momentu, np. gdy wszystkie dzieci zamienią się miejscami.
 Część 2 – relaksacyjna
  Krótka relaksacja wyciszająca organizm dziecka. Dzieci siadają np. po turecku lub 

na krzesełkach. Nauczyciel mówi np.: Pociąg dojechał na miejsce. Jesteśmy nad 
morzem. Zostaniemy tutaj chwilę, by odpocząć. Zamknij oczy, w wyobraźni zobacz 
morze, fale, piasek. Nabierz powietrze nosem i powoli wypuść ustami – poczuj za-
pach morza (powtarzamy 3 x). A teraz otwórz oczy, wracamy z wakacyjnej podróży.

Zakończenie
Ewaluacja zajęć i ocena aktywności dziecka. Rozdanie „minek”. Dziecko otrzymuje 
trzy „minki” i ocenia swoje samopoczucie w czasie zajęć. Odpowiada na pytanie: Jak 
czułaś/czułeś się w czasie zajęć?  – wybiera odpowiednią minkę. Nauczyciel/
opiekun ocenia aktywność dzieci/dziecka w czasie zajęć – zwraca uwagę na mocne 
strony dziecka (pochwała słowna).
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Karta pracy nr 1. Na dobry początek – Lody… lody dla ochłody – 
gimnastyka ręki

Przeczytaj wierszyk i wykonaj polecenie:

Lody, lody dla ochłody,
waniliowe i wiśniowe,
mleczne i czekoladowe,
truskawkowe, malinowe, a może pistacjowe?
Jakie lody lubisz latem,
gdy na spacer idziesz z tatą?
Pomyśl, powiedz i do dzieła!
Weź ołówek kolorowy – nie odrywaj ręki proszę,
i obrysuj kontury lodów – zacznij od strzałki.
Potem lody te pomaluj i zjedz proszę w wyobraźni.
Lody, lody dla ochłody… Jakie lody lubisz latem?

Powodzenia!
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Karta pracy nr 2. Letnia pogoda – stopniujemy przymiotniki

Słońce latem ma dużo pracy. Rano wcześnie wstaje, w południe świeci 
mocno, a wieczorem długo zachodzi.

Stopniowanie fajna sprawa… stopniujemy przymiotniki według wzoru.

Powodzenia!

mocno

mocniej

najmocniej

Latem słońce świeci:

dłuższe

Latem dni są:

długie

najdłuższe

krótsza

Latem noc jest:

najkrótsza

krótka
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Karta pracy nr 3. Ortograficzny latawiec (rz/ż)

Latem wiatr wieje i zachęca do puszczania latawca. Oto nieco inny lata-
wiec. To jest latawiec ortograficzny. Poleci wysoko, ale tylko wtedy, gdy 
właściwie wpiszesz wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Powodzenia!

Uzupełnij trudność ortograficzną. Wpisz rz lub ż.

mo  e

 aglówka

 eka

 ółty

d  ewo

 ółw

dró  ka

 abka

Napisz poprawnie wyrazy w odpowiedniej części latawca.

Brawo! Latawiec poleciał wysoko do nieba.

ż
rz
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Karta pracy nr 4. Pocztówki z wakacji

Latem morze, góry, jezioro i las zapraszają na letni wypoczynek. Tomek, 
Ala, Kasia i Kuba piszą pocztówki z wakacji. Przeczytaj wyrazy i dobierz 
do wakacyjnej pocztówki. Napisz poprawnie wyrazy.

Wykorzystaj letnie wyrazy: muszla, góral, plaża, żaglówka, drzewa, fale, 
owce, sarna, bursztyny, zamki z piasku, dzięcioł, hala, ponton, wiewiórka, 
kajak, jagody.

Powodzenia!

Pokoloruj pocztówki.

Tomek

Kasia Kuba

Ala
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Karta pracy nr 5. Moja wakacyjna pocztówka

1.  Zaprojektuj wakacyjną pocztówkę. Na pocztówce narysuj morze, góry, 
jezioro lub inne ulubione miejsce z wakacji. Powodzenia!

2. A teraz napisz pozdrowienia z wakacji do kolegi lub koleżanki.

  Ważna uwaga! Pamiętaj o adresacie – to osoba, do której piszesz. Pocz-
tówka dojdzie tylko wtedy, gdy napiszesz jej imię, nazwisko i adres: ulicę, 
nr domu lub mieszkania, kod pocztowy i miejscowość.

3. Gotowe, pocztówka wysłana.

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………

…………………………
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Karta pracy nr 6. Letnie miesiące

Letni wietrzyk dmuchnął w kartki i pomieszał literki w naz wach miesięcy. 
Uporządkuj literki. Nazwa miesiąca zaczyna się od literki koloru czerwo-
nego. Powodzenia!

W liniaturze napisz poprawnie nazwy wiosennych kwiatów. Brawo!

Pokoloruj na zielono kartki z nazwami letnich miesięcy.

Napisz poprawnie nazwy letnich  
miesięcy:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Brawo! W nagrodę pokoloruj motyla.
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