NADCHODZI LATO
Może posłuchajmy wspólnie znanej wszystkim dzieciom (i nie tylko)
wakacyjnej piosenki, a potem spróbujemy ją wszyscy zaśpiewać!
https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0

Oto tekst utworu:
Lato, lato, lato czeka
Halina Kunicka

Lato, lato, lato czeka
Razem z latem czeka rzeka
Razem z rzeką czeka las
A tam ciągle nie ma nas
Lato, lato, nie płacz czasem
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem
W lesie schowaj dla nas chłodny cień
Przyjedziemy lada dzień

Już za parę dni, za dni parę
Weźmiesz plecak swój i gitarę
Pożegnania kilka słów
Pitagoras bądźcie zdrów
Do widzenia wam canto, cantare
Lato, lato, mieszka w drzewach
Lato, lato, w ptakach śpiewa
Słońcu każe odkryć twarz
Lato, lato,…

A może piosenka „Tato, już lato”: https://youtu.be/6fh_Ioz9Gn8

Zachęcam do wykonania pracy plastycznej:
„Krawat dla taty” – wykonanie krawata z szarego papieru, brystolu białego lub
w wybranym kolorze
- ozdabianie wydzierankami z papieru kolorowego gotowych szablonów,
- ozdabianie krawatów dużą i małą literą „t” (kolorowanie flamastrami),
- ozdabianie krawata według wlasnego pomysłu

A teraz trochę ruchu:
Dziecięce hity „Kto jak skacze”
https://youtu.be/LNouuY9zrKQ

Odgadnij co to jest. Odpowiedzi zapisz pod zagadkami:
W kubeczku
czy na patyku
wszyscy je lubimy.
Miło latem na języku,
poczuć małą porcję zimy.

Nad rzeką lub nad morzem,
przez letnie miesiące,
chroni naszą głowę,
przed gorącym słońcem.
W tubce lub butelce,
biały i pachnący.
Trzeba się nim posmarować,
wychodząc na słońce.

Kiedy lato spędzasz w mieście,
chcesz poszaleć w wodzie czasem.
Poproś mamę, tatę, siostrę,
żeby wzięli cię na...

Mała łódka z siodełkami,
a w niej tata, ty i mama.
Gdy kręcicie pedałami,
łódka płynie sama.

Mały domek z materiału,
w nim poduszki oraz koce.
Można smacznie w nim przesypiać
letnie ciepłe noce.

Świecę mocno dzionek cały,
żeby wszystkim ciepło dać,
by zobaczyć jak przychodzę,
trzeba bardzo wcześnie wstać.
Mały, lekki, kolorowy,
latem zawsze modny,
dobry do hasania w wodzie,
na plażę wygodny.

Może być niebieskie, szare lub zielone.
Bywa spokojne lub bardzo wzburzone.
Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują,
jego małe fale stopy ich całują.

Jest lekkie okrągłe
i do nadmuchania.
Przyda się każdemu
w nauce pływania.

Duży ogród w środku miasta,
dużo domków w nim i klatek.
Zajrzyj tam by się przekonać,
co zwierzęta robią latem.

Biały ptak ponad falami
lata lecz nie śpiewa.
Letnią porą cała plaża,
krzykiem jej rozbrzmiewa.

Słuchowisko „Angliczek”: https://youtu.be/M63deT3JyrE

Co można robić w wolnym czasie?
W domu:
- klocki Lego
- gry planszowe i komputerowe ( z umiarem)
- książki
Poza domem:
- rower
- piłka nożna (można zapisać się do klubu)
- zabawy i spacery z psem
- taniec nowoczesny i towarzyski
- pływanie
- karate (sztuki walki)

A jakie są Wasze propozycje?

