
Dzisiaj zaczniemy od piosenki. Poruszaj się przy niej według swojego pomysłu.

Piosenka na kolorowe lato

Posłuchaj  wiersza,  który  przypomni,  jak  zachować  się  w  sytuacji  zagrożenia  i  właściwe
postępować podczas wakacyjnego odpoczynku. Opowiedź Rodzicowi o usłyszanych radach.

Wiersz ,,Wakacyjne rady” W. Badalska.

Głowa nie jest od parady
służyć musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda
chłodna, bystra, czysta,
tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane,
gdy zobaczysz w borze:
Nie zrywaj! Nie zjadaj! –
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie,
jaka rada stąd wynika:
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
nie wkładaj go do koszyka.

Biegać boso jest przyjemnie,
ale ważna rada:
– idąc na wycieczkę pieszą
dobre buty wkładaj!

Gdy w polu, w lesie, czy za domem
wykopiesz  przedmiot zardzewiały
– nie dotykaj go!
Daj znać dorosłym!

https://www.youtube.com/watch?v=l4iKGDoEwq0


Dokończ zdania 

Bezpieczny przedszkolak wkłada czapkę i chroni ……......................................................................

Bezpieczny przedszkolak korzysta z kąpieli w obecności osoby ……...............................................

Bezpieczny przedszkolak nie zrywa i nie zjada nieznanych…........................................................…

Bezpieczny przedszkolak idąc na wycieczkę wkłada wygodne……...................................................

2. „Wakacje Pana Języczka”- ćwiczenie logopedyczne usprawniające narządy 
mowy

Ćwiczenie wykonaj przed lusterkiem. 

(Rodzic demonstruje wykonanie ćwiczeń).

Jezyk wyruszył na wakacje. Wsiadł do samochodu i mocno krecił kierownicą (dziecko rysuje koła
jezykiem, po gornej i po dolnej wardze). Zaczął padać deszcz, wiec włączył wycieraczki (dziecko
porusza jezykiem od jednego do drugiego kącika ust). Kiedy wyszło słonce, wysiadł z samochodu
i przesiadł sie do balonu, ktorym poleciał wysoko do gory (dziecko przesuwa jezyk za gorne zeby
po wałku dziąsłowym). Ponieważ wiał dość silny wiatr, balon raz unosił sie wysoko do gory, a raz
opadał na ziemie (dziecko porusza jezykiem, na zmiane, raz do gornych, a raz do dolnych zebow).
Jezyk  z  zaciekawieniem  przyglądał  sie,  jak  pieknie  po  niebie  płyneły  białe  chmury  (dziecko
przesuwa jezyk  po podniebieniu,  od  zebow w strone  gardła).  Postanowił  wylądować na  ziemi
i zwiedzić najbliższą okolice na rowerze (dziecko rysuje jezykiem koła miedzy zebami a wargami),
ale  kiedy jechał,  czesto  musiał  dzwonić  dzwonkiem (dziecko mowi:  dzyn,  dzyn).  Z  radosnym
uśmiechem na twarzy wrocił do swojego domu (dziecko szeroko rozciągają wargi).

Jeszcze raz pobaw się przy naszej piosence.

Piosenka na kolorowe lato

Połącz obrazek z jego cieniem. Karta pracy do wydruku na kolejnej stronie.

(https://panimonia.pl/2017/08/25/wakacje-obrazki-karty-pracy-kolorowanki/)

https://www.youtube.com/watch?v=l4iKGDoEwq0



