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Grupa I 

Kochane Misiaczki wakacje to najwspanialszy czas w całym roku.
Podczas ich trwania można w różny, ciekawy sposób spędzać wolne
chwile.  Jedni  wyjeżdżają  nad  morze  lub  w  góry  inni  odwiedzają
rodzinę w Polsce lub za granicą. Bez względu na to gdzie spędzicie
tegoroczne wakacje mamy nadzieję, że obftować one będą w wiele
ciekawych przygód, miejsc czy znajomości.

Dziś wspólnie wybierzemy się  nad morze.

ZACZYNAMY!



Grabki w łapki – słuchanie wiersza        

Proszę przeczytać dziecku wiersz.                                                                         

Grabki w łapki                                                                                                   
Małgorzata Strzałkowska

Szumią rzeki i jeziora,                                                                                                        
że na babki przyszła pora!                                                                                                 
Babkowicze i babkarze!                                                                                                     
Grabki w łapki! Czas na plażę!                                                                                          
Jeśli chrapkę masz na babkę,                                                                                           
zrób w wiaderku z piasku papkę,                                                                                     
uklep, by nie było dziury,                                                                                                  
chwyć wiaderko dnem do góry,                                                                                       
po czym zrób grabkami trach!                                                                                         
I już babka mknie na piach.                                                                                              
Dla malucha i stulatka                                                                                                       
babki to nie lada gratka!                                                                                                   
Babkowicze i babkarze!                                                                                                     
Grabki w łapki i – na plażę!

Rozmowa na temat treści wiersza. Dziecko odpowiada na pytania:

 O jakich babkarzach mowa jest w wierszyku?
 Jak się robi babki z piasku?
 Co można jeszcze robić na plaży?

     Dziecko otrzymuje pociętą na 2 lub 4 części pocztówkę z nadmorskim 
widokiem. Następnie składa obrazek, wypowiada się na jego temat.



Ile jest łopatek? – zabawa matematyczna

     Rodzic daje dziecku sylwetę wiaderka. Prosi dziecko, aby rzuciło kostką. 
Dziecko przypina do sylwet tyle spinaczy (łopatek), ile oczek wskazała kostka. 



 

Morskie przygody – nauka piosenki

https://www.youtube.com/watch?=yyeeDtCfkP0

Morskie przygody                                                                                                              
sł. Urszula Piotrkowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

Już od dawna o tym marzę,                                                                                              
żeby dzielnym być żeglarzem                                                                                           
i popłynąć w świat nieznany                                                                                             
przez trzy wielkie oceany! (x2)                    

Może spotkam gdzieś syrenkę                                                                                         
i zaśpiewam z nią piosenkę.                                                                                             
Latającą znajdę rybę,                                                                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=yeeDt5CfkP0


pogawędzę z wielorybem. (x2)                                                                                        
Ponurkuję z morskim żółwiem,                                                                                        
bo nurkować bardzo lubię.                                                                                               
A rekina minę grzecznie,                                                                                                   
bo to zwierzę niebezpieczne. (x2)                                                                                   

A gdy mama do mnie powie:                                                                                            
,,Czas, by wrócił twój żaglowiec’’.                                                                                   
Zaraz wrócę, daje słowo,                                                                                                  
i popłynę jutro znowu! (x4)

                                                                         

Żaglówki – praca plastyczna                                                                                            

     Na niebieskiej kartce, na dolnej części rysujemy fale kredkami. Nad falami 
naklejamy złożone na pół papierowe foremki do babeczek, do każdej doklejamy
rurkę do picia i trójkąt wycięty z białego papieru.


