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Temat: Wakacyjne podróże

Dzień dobry, kochani! Kalendarz pokazuje jeszcze wiosnę, ale lato zbliża się wielkimi krokami.
W tym tygodniu być może czeka was wyjazd na wycieczkę, poznanie nowego miejsca, jakaś
wędrówka? Życzę wam wspaniałych przygód, radości i śmiechu!
I. Proponuję zapoznanie z piosenką „Lato w kawiarence”.
1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence.
Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.
I zaprasza na wakacje teraz, już!
Ref.: Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas!
Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las.
Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli.
Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli.
Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.
Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.
2. Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie.
I niesie dla nas lody w polewie malinowej!
,,Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”
Ref.: Lato, ach, lato…
3. I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza.
Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!
Bo wakacje to atrakcje – teraz, już!
Ref.: Lato, ach, lato…
II. Postaraj się, wypowiadając całe zdania, odpowiedzieć na pytania do piosenki:
− O czym jest ta piosenka? − Z czym kojarzą się nam wakacje? − Gdzie zaprasza nas lato, o którym
jest mowa w piosence? − Gdzie jeszcze możemy spędzać wakacyjny czas?
III. Zabawy ruchowe: „Samolot”. Naśladuj samolot przy skocznej muzyce. Chodź lub biegaj z
rękami rozłożonymi na boki, czasem zatrzymaj się i kucnij – wyląduj.
„Spływ kajakiem” - usiądź na podłodze i naśladuj wiosłowanie – pochylaj się i prostuj.
„Na szlaku”. Maszeruj, cicho stawiając stopy. Wdychaj powietrze nosem, jednocześnie unosząc
ramiona. Wydychaj powietrze ustami, opuszczając ramiona.
IV. Przed kolejną propozycją, poproszę Rodziców o rozłożenie fizycznej, kolorowej mapy Polski,
żeby dziecko widziało zielone lasy, niebieskie jeziora i rzeki, żółte i czerwone wzniesienia.
Posłuchaj, proszę, wiersza L. Łącz „Letnie wakacje”.
Kiedy są wakacje
I nie pada deszcz,
Możesz gdzieś wyjechać,
Jeśli tylko chcesz.
Kiedy są wakacje –
Morze, góry, las,
Gdzie tylko się znajdziesz,
Miło spędzisz czas.

Latem
Złociste promienie
Słońca
Padają na ziemię,
Popatrz –
Rozwiały się chmury,
Baw się
I nie bądź ponury!
Morze –
Muszelki i piasek,
Góry
Lub łąka za lasem,
Warmia – Czekają jeziora,
Lato – Już wyjechać pora!
Piękny wiersz. Naprawdę można przy nim pomarzyć. Pokażesz na mapie, w którym z tych
miejsc chciałbyś/chciałabyś się znaleźć? Uruchom wyobraźnię!
V. Zabawa plastyczna „Wakacyjna wyprawa”. Potrzebne: kartka papieru i farby.
Namaluj krajobraz w ciepłych kolorach, kolorach lata.
Baw się dobrze!

Pozdrawiam K. K.

