WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE 
Za oknem coraz ładniejsza pogoda, co oznacza, że zbliża się lato a z
latem WAKACJE...
Temat dnia: „Nadchodzi lato”.

1. Na początek proszę Was o rozwiązanie zagadek o porach roku
Bociany z podróży wracają,
wokół kwiaty rozkwitają
Motyle pojawiły się na łące,
ale dni nie są jeszcze gorące (wiosna)
Jest gorąco, słońce świeci.
Na wakacje jadą dzieci.
W wodzie będą się pluskały
i na plaży w piłkę grały (lato)
Na drzewach liście kolorowe.
W sadzie owoce zdrowe.
W spiżarni różne zapasy,
na trudne zimowe czasy (jesień)

Śniegiem pola zasypało,
gdzie nie spojrzysz, wszędzie biało.
Biały puszek z nieba leci,
już bałwanka lepią dzieci (zima)
2. Wysłuchajcie wiersz "Tato czy już lato" B. Szelągowskiej
Tato, czy już lato?
Powiedz, proszę! Powiedz, tato,
po czym można poznać lato?
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?
Po prostu:
po słodkich malinach,
po bitej śmietanie z truskawkami,
po kompocie z wiśniami,
po życie, które na polach dojrzewa,
po słowiku, co wieczorami śpiewa,
po boćkach uczących się latać,
po ogrodach tonących w kwiatach,
po świerszczach koncertujących na łące,
po wygrzewającej się na mleczu biedronce,
po zapachu skoszonej trawy i róż,
I... już!
Rozmowa nt. wiersza:
- Jakie owoce kojarzą się z latem?
- Co robią latem zwierzęta wymienione w wierszu: bociany,
świerszcze, biedronki?
- Jaki zapach kojarzony jest z latem?
3. Ułóż obrazek dzieci bawiących się latem
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/250643-dziecibawi%C4%85ce-si%C4%99-latem

4. Piosenka " Kolorowe lato"
https://www.youtube.com/watch?v=aRkzeeEwq3E]
Jeśli ktoś ma ochotę można spróbować nauczyć się refrenu.
5. Wszystkie Dzieci uwielbiają lody. Przesyłam propozycje pracy
plastycznej.
Potrzebne będą: 3 płatki kosmetyczne, farbki i pędzelek, klej,
nożyczki, kolorowy papier.
Wycinamy z papieru duży brązowy lub żółty trójkąt ( wafelek
do loda).Płatki malujemy dowolnie farbami. Wszystko przyklejamy
na kartkę papieru. Pracę można dowolnie ozdobić, np. brokatem.

A może po prac uda ci się zaprosić rodziców na lody  Powodzenia.
6. W pustym dymku narysuj miejsce, do którego chciałbyś udać się
na wakacje.
 Policz okna w pierwszym wagonie za lokomotywą.
 Ile jest tych okien?
 Dorysuj w pozostałych wagonach brakujące okna, wiedząc,
że powinna być taka sama liczba jak w pierwszym wagonie.

7. Spróbujcie wraz z rodzicami stworzyć mapę skojarzeń do słowa
WAKACJE.

8. Dziś do wykonania karty pracy cz. 4 s.89-91 oraz Czytam,
piszę, liczę s.96.

Pozdrawiam was serdecznie
Ciocia Agata

