




„Letnie zagadki”

Dzieci rozwiązują zagadki i szukają odpowiedzi pośród obrazków.

Lody
W kubeczku czy na patyku
wszyscy je lubimy.
Miło latem na języku,
poczuć małą porcję zimy.

Słońce
Świecę mocno dzionek cały,
żeby wszystkim ciepło dać,
by zobaczyć jak przychodzę,
trzeba bardzo wcześnie wstać.

Strój kąpielowy
Mały, lekki, kolorowy,
latem zawsze modny,
dobry do hasania w wodzie,
na plażę wygodny.

Czapka
Nad rzeką lub nad morzem,
przez letnie miesiące,
chroni naszą głowę,
przed gorącym słońcem.

Bursztyny
Zbierane na plaży
brązowe kamyki.
Pięknie zdobią nam pierścionki
albo naszyjniki.

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

Krem do opalania
W tubce lub butelce,
biały i pachnący.
Trzeba się nim posmarować,
wychodząc na słońce.

Skakanka
Plastikowe rączki
na dość długim sznurku.
Można na niej skakać
latem na podwórku.



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

Wesołe miasteczko
Kolorowe domki, drzewa,
bardzo szybkie karuzele.
W tym wesołym miejscu dobrze
spędzać letnie jest, niedziele.

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

Muszelka
Gdy do ucha ją przyłożę,
morza szum powróci do mnie.
W tej skorupce, małe morze,
lato może nam przypomnieć. 

Piłka
Kolorowa kula,
trzeba ją nadmuchać,
by przez całe lato
turlać ją i rzucać.

Grill
W metalowym kociołku
węgielki się żarzą.
Na nich w letnie wieczory
ludzie mięsko smażą.

Komary
Latem jest ich dużo,
a gdy zaczną latać,
siadają na rękach
i trzeba się drapać.

Plecak
Włóż do niego wszystkie rzeczy:
sok, kanapkę i czapeczkę.
Potem załóż go na plecy
i na letnią idź wycieczkę.

Plaża
Można na niej się opalać,
Zamki z piasku też budować.
Gdy się znudzi, można z mamą
Brzegiem morza spacerować.



Ćwiczenie oddechowe „Nadmorskie skarby”

Dzieci wycinają nadmorskie skarby. Układają je na morzu za pomocą słomki
(wciągamy powietrze przez słomkę tak jak pijemy soczek). 







"WAKACJE" 

Pojedziemy na wakacje 

razem z mamą, razem z tatą 

Zabierzemy piłkę, namiot 

i skakankę. Co ty na to? 

Słońce, woda, las już czeka 

wszystkie dzieci woła. 

Zabawimy się wesoło 

przed powrotem do przedszkola. 

 

 

Dzieci wspólnie z rodzicami powtarzają wierszyk „Wakacje” starannie wymawiając 

głoski. Opowiedzcie swoim rodzicom co ciekawego widzicie na ilustracji? Jakie 

przedmioty zabralibyście na wczasy? Gdzie chcielibyście spędzić swoje wymarzone 

wakacje? 


