
Temat dnia: Nadchodzi lato

"Gimnastyka" – zabawa logopedyczna.
Na początku jest rozgrzewka,
Językowa wprzód wywieszka.
Cały język wyskakuje,
Wszystkim nam się pokazuje.
W dół i w górę,
W lewo, w prawo.
Pięknie ćwiczy!
Brawo! Brawo!
Język wargi oblizuje,
Pięknie kółka wykonuje.
Popatrzymy do lusterka,
Jak się język bawi w berka.
Kto spróbuje z miną śmiałą
Zwinąć język w rurkę małą?
Może uda się ta sztuczka.
Trzeba uczyć samouczka.

Utrwalenie nazw pór roku i miesięcy.

https://www.youtube.com/watch?v=vF-
f4pSW9zk&fbclid=IwAR0xoRdRKQ6VcM4l5SQeUiO1XgTpCmMG65ByfEefmKi5qkYGXe-
S1EGv12g

Styczeń mrozi mocno nos
W lutym przydałby się koc 
W marcu jak w garncu staje się 
W kwietniu czasem spadnie deszcz 
To są nasze roku miesiące 
Wszystkie są inne, ciepłe, zimne, gorące 
To świat prawdziwy, a jakby na niby 

https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk&fbclid=IwAR0xoRdRKQ6VcM4l5SQeUiO1XgTpCmMG65ByfEefmKi5qkYGXe-S1EGv12g
https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk&fbclid=IwAR0xoRdRKQ6VcM4l5SQeUiO1XgTpCmMG65ByfEefmKi5qkYGXe-S1EGv12g
https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk&fbclid=IwAR0xoRdRKQ6VcM4l5SQeUiO1XgTpCmMG65ByfEefmKi5qkYGXe-S1EGv12g


Czas wiosny, czas lata, jesieni i zimy 
W maju kwitnie wiosna nam 
W czerwcu się ożywia sad 
W lipcu wakacje i wojaże 
W sierpniu na wrotki i na plaże 
To są nasze roku miesiące 
Wszystkie są inne, ciepłe, zimne, gorące 
To świat prawdziwy, a jakby na niby 
Czas wiosny, czas lata, jesieni i zimy 
Wrzesień już do szkoły czas 
Październik przyjaźni nowych świat 
Listopad liśćmi się zapowiada 
A grudzień święta i śnieżna zabawa 
To są nasze roku miesiące 
Wszystkie są inne, ciepłe, zimne, gorące 
To świat prawdziwy, a jakby na niby 
Czas wiosny, czas lata, jesieni i zimy 

Przed wakacjami zadbajcie o sprawność ruchową

 https://youtu.be/3Pe69xHmg8k

https://youtu.be/3Pe69xHmg8k


Słuchanie wiersza B.Szelągowskiej „Tato czy już lato?”
Rozmowa na temat wiersza.

Powiedz, proszę! Powiedz, tato,
Po czym poznać można 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 wieczorem 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! 

Po czym według treści wiersza można poznać lato? Jakie owoce wspomniane zostały w tekście?

Letni ubiór - rozmowa na temat letniej garderoby. 
Zadajemy dziecku pytania, posiłkując się poniższą ilustracją: jakie ubrania nosimy latem? Wybierz 
prawidłowe rysunki i nazwij je. Utrwalenie nazw części garderoby.

ILUSTRACJA

Zabawy :)

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo

Karty pracy.

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo





