
23.06.2020
WTOREK

RAZEM Z LATEM

1. Witam wszystkich Przedszkolaków ! - posłuchajcie razem ze mną :)

Lato, lato, lato czeka :)

2. Kochane Misie, dzisiaj Wasi Tatusiowie obchodzą swoje święto:) Koniecznie przytul 
bardzo mocno swojego Tatusia i  powiedz mu jak mocno go KOCHASZ. Podpowie Ci 
w tym piosenka: 

Z TATĄ LUBIĘ SPĘDZAĆ CZAS
 

3. ,,Lato i dzieci'' – uważne słuchanie wiersza Bożeny Formy. 

Lato i dzieci 

Lato do nas idzie,
zatrzyma się w lesie.

Jagody, poziomki
w dużym koszu niesie.
Słoneczka promienie

rozrzuca dokoła. 
- Chodźcie się pobawić! - 

głośno do nas woła.
Nad morzem, w góry
chce pojechać z nami.
Wie, że miło spędzi

czas z przedszkolakami.

Rozmowa kierowana pytaniami Rodzica:
• O jakiej porze roku jest mowa w wierszu?
• Gdzie zatrzymało się lato?
• Co przyniesie nam w koszu?
• Dokąd chce pojechać z nami?

4.  ,,Jedziemy na wakacje'' – zabawa na siedząco.
Rodzic wymienia różne miejsca, do których można pojechać na wakacje. Dziecko naśladuje 
odgłosy danej okolicy:

• morze (szsz, szsz, szsz),
• góry ( owce na hali beczą: bee),
• miasto ( auta trąbią: trututu, karetka: ijo, ijo),
• wieś ( odgłosy znanych dzieciom zwierząt gospodarskich),
• wesołe miasteczko ( huśtawka: buju-buju),
• las: (odgłosy różnych ptaków: pi, pi, pi, kuku, kra, kra).

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0
https://www.youtube.com/watch?v=0ZHrmK7djDE


5. Drogi Rodzicu! Pokaż dziecku poniższe obrazki przedstawiające krajobrazy – las, 
morze, góry, a dziecko nazywa przedstawione na nich miejsca. 



6. ,,Pływa czy tonie'' – zabawa badawcza w ogrodzie.
Oglądanie i nazywanie zabawek, np. piłka, samochód metalowy, łódka plastikowa, gumowa 
kaczuszka. Dziecko wkłada zabawki do basenu (miski) z wodą, i sprawdza, które z nich 
toną, a które utrzymują się na powierzchni wody. 

7. Znajdź 5 różnic pomiędzy obrazkami. Zauważone różnice zaznaczaj na obrazku, 
który znajduje się w niebieskiej ramce.



8. O jakim miejscu na wakacyjny wypoczynek myśli każdy z rodziny? Przygotuj 
paluszki i poprowadź je po linii. 


