
Data: 25.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Wakacje  

Temat dnia: Wakacyjne rady 

 

Dzień dobry kochani!  

Zaczniemy od wysłuchania piosenki ,, Niech żyją wakacje”  

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

Piosenka ,,Niech żyją wakacje” 

Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole i las, 

i niebo, i słońce, 

wolny, swobodny czas. 

Pojedzie z nami piłka 

i kajak, i skakanka, 

będziemy grać w siatkówkę 

od samiutkiego ranka. 

 

Gorące, złote słońce 

na ciemno nas opali, 

w srebrzystej, bystrej rzece 

będziemy się kąpali. 

Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole i las, 

i niebo, i słońce, 

wolny, swobodny czas. 

 

-Czy podobała Wam się piosenka?  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY


Już się zbliża lato, czas radości, słońca, 

wielu przygód i zabaw bez końca! 

Jednak w czasie zabaw 

musicie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



Zabawa dydaktyczna: ,,Dobre, złe zachowanie” 

Rodzic wycina 2 buźki. Jedna jest uśmiechnięta, druga smutna. 

Dziecko trzyma je w rączkach. Za pomocą emotek będzie stwierdzać, 

czy dane zachowanie jest prawidłowe. 

 

-Latem chronimy głowę przed słońcem - ubieramy czapkę. 

-Latem na słońcu chodzimy bez czapki.  

-Kąpiemy się w miejscach strzeżonych w obecności dorosłych.  

-Kąpiemy się w miejscach nie strzeżonych bez wiedzy i zgody 

dorosłych.  

-W czasie wędrówek po lesie zbieramy tylko jadalne grzyby.  

-W czasie wędrówek po lesie zbieramy wszystkie grzyby.  

-Nie zbliżamy się i nie zaczepiamy obcych psów, bez zgody i 

obecności właściciela..  

-Podchodzimy do obcych psów, zaczepiamy je i drażnimy.  

-Zrywamy w lesie jagody tylko znane.  

-Zrywam w lesie wszystkie jagody bo są zdrowe i smaczne.  

-W lesie nie rozpalam ogniska.  

-W lesie można rozpalać ognisko.  

-Nie hałasujemy w lesie.  

-Hałasujemy w lesie.  

-Nie oddalamy się od swoich opiekunów.  

-Oddalamy się od opiekunów.  

-Nie rozmawiamy z obcymi.  

-Rozmawiamy z obcymi i częstujemy się cukierkiem.  

-Nigdy nie zostawiamy śmieci w lesie.  

-Wszystkie śmieci zostawiamy w lesie.  

-Gdy nadchodzi burza udajemy się szybko do domu.  

-Gdy nadchodzi burza chowamy się pod drzewo. 

 

Jestem ciekawa, jak Wam poszło to zadanie. A teraz zapraszam 

do kolejnych 😊  



 



 



 



 

 

 



Na koniec jeszcze raz zapraszam do posłuchania piosenki ,, Niech 

żyją wakacje”  

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

 

Dzisiaj to już wszystko. 

Pozdrawiam serdecznie, 

p. Angelika 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

