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Kochane Koteczki! Po raz ostatni zapraszamy Was do wspólnej zabawy.

1. „Rodzinny wypoczynek” – zabawa z tekstem J. Myślińskiej i I. Mojsak (masażyk).

Cieszy się rodzina cała – rodzic oburącz rysuje serce na plecach dziecka;
że nadchodzi ciepłe lato – rodzic ociera wierzchem dłoni czoło dziecka;
tato auto już pakuje – rodzic wykonuje gest ,,zamiatania” dłonią po plecach dziecka;
mama rower poleruje – rodzic masuje piąstką dowolne miejsca na plecach dziecka;
ja zaś wolę leżeć w łodzi – rodzic całą dłonią rysuje fale na plecach dziecka;
tam mnie wiatr najlepiej chłodzi – rodzic dmucha na szyję dziecka.

,,Wakacje” zabawy i ćwiczenia poranne (opis z poniedziałku).
Przypominamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa!

2. „Moje przedszkole” – rysowanie kredkami ołówkowymi.
 Narysuj to, co najbardziej podobało ci się w przedszkolu, to co najlepiej zapamiętałaś/

łeś.
 Postaraj się rozplanować całą przestrzeń kartki.

3. „Bezpieczne wakacje” słuchanie wiersza B. Szelągowskiej.
Jak wspaniale! Już wakacje.
To najlepsza roku pora!
Można pływać sobie w morzu,
albo wskoczyć do jeziora…
Na szczyt w górach wspiąć się warto!
Jak tam pięknie i wysoko!
W zeszłym roku po raz pierwszy 
zobaczyłam Morskie Oko!
Ale zawsze pamiętajmy,
by dorosłych się pilnować.
Chodzić w górach – lecz po szlakach,
kremem z filtrem się smarować.
Czapkę nosić – taką z daszkiem 
– porażenia się unika.
Kąpać się w strzeżonych miejscach
i pod okiem ratownika.
I rodziców trzeba słuchać,
kto tak robi, ten ma rację.
Ach jak miło, jak wesoło,
bo już przecież są wakacje!



Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.

 Dlaczego zawsze trzeba pilnować się dorosłych?

 Co to są górskie szlaki?

 Dlaczego latem smarujemy się kremem z filtrem?

 Do czego latem jest potrzebne nakrycie głowy?

 Dlaczego można pływać tylko w miejscach, gdzie jest ratownik?

„Niech żyją wakacje” – słuchanie piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

Niech żyją wakacje,
nie żyje pole i las.
I niebo i słońce,
wolny swobodny czas.
Pojedzie z nami piłka
i kajak i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę
do samiutkiego ranka.
Gorące złote słońce,
na ciemno nas opali.
W przejrzystej czystej rzece
będziemy się kąpali.
Niech żyją wakacje…

4. „Lato czeka” – wspólna wyprawa na lody. Smacznego!

Kochane ,,Koteczki”! Drodzy Rodzice!
Serdecznie życzymy, aby nadchodzące wakacje,

były radosne, ciekawe, słoneczne,
a przede wszystkim bezpieczne.

By sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc
i zawieraniu nowych przyjaźni.

Życzymy, by wakacje były czasem zasłużonego 
i efektywnego wypoczynku.

Byście wszyscy mogli nabrać sił,
zapału do pracy i wesołych zabaw w szkole,

w kolejnym roku szkolnym.
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