Poniedziałek 15.06.2020
Temat dnia: LATO
W tym tygodniu porozmawiamy o zwiastunach lata, letnich kwiatach, owadach, zjawiskach
atmosferycznych, takich jak burza czy tęcza oraz letnich smakołykach. Dzieci znają pory znają
niektóre miesiące.
1. Proszę przeczytać wiersz „Cztery pory roku.”
Zima
Zima ziemię straszy chłodem,
rzeki twardym skuwa lodem,
białym śniegiem hojnie prószy
szczypie ludzi w nosy, uszy.
Wiosna
Wiosna ciepłym wiatrem dmucha,
zieleń w parku to aż bucha,
i śpiew ptaków słychać wkoło,
ludziom robi się wesoło.
Lato
Lato przynosi upał i słońce,
truskawki, lody, noce gorące.
Uczniom ogłasza wakacji czas
bo czeka morze, góry i las.
Jesień
Jesień dostojnie chodzi po świecie,
przeróżne dary ze sobą niesie.
Daje owoce, grzyby, warzywa
i babie lato w swej dłoni trzyma.

Proszę wydrukować nazwy pór roku, a także obrazki do pokolorowania. Niech dziecko dopasuje
obrazki do poszczególnych pór roku, a następnie powiedzą co latem lubią najbardziej robić.
Wybrane – mogą pokolorować .

2. W celu przypomnienia i utrwalenia nazw miesięcy proszę obejrzeć wesoły filmik.
Link: . : https://youtu.be/m_-qLMJjmnU
3. Proszę wprowadzić piosenkę „ Lato na dywanie” Link: https://youtu.be/JY2LxTIkWyQ
Dziecko może osłuchać się z melodią ( kilkakrotnie można odsłuchać po pierwszym
porozmawiać o treści po kolejnym powtórzyć fragmenty refrenu . Za trzecim razem można

spróbować śpiewać zapamiętany refren. Proszę codziennie spróbować nauczyć dziecko fragment
tekstu, może z czasem nauczy się piosenki.
„ LATO NA DYWANIE”
Wysłało po nas lato swój dywan latający.
Dmuchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońca.
Drzewami zaszumiało ptakami zaśpiewało.
I nasze ukochane wakacje zawołało.
Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami
Lato, lato, lato, bądźmy kolegami.
Lato, lato, lato, lato z przygodami.
Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami.
Będziemy w morzu pływać i w piłkę grać na plaży.
Piosenki razem śpiewać i razem w nocy marzyć.
I co dzień na dywanie będziemy razem latać.
Do wszystkich najpiękniejszych, zakątków tego świata.
Ref:
4. Zachęcam do wykonania puzzli – pokolorowania i kilkukrotnego ułożenia w dogodnym czasie.
Na koniec dziecko może nakleić puzzle na kartce.
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