
Temat dnia : Bezpieczne wakacje.

Bajka logopedyczna „Języczek wędrowniczek”.
Język wybrał się na wycieczkę do lasu. Pojechał tam na koniku (kląskanie językiem –naśladowanie 
konia). Na łące zatrzymał konia (prr). Następnie rozejrzał się dookoła (język ruchem okrężnym 
oblizuje wargi: górną i dolną). Potem wszedł do lasu (język chowamy w głąb jamy ustnej). 
Przeszedł las wzdłuż (język przesuwamy po podniebieniu w stronę jamy gardłowej) i wszerz 
(przesuwamy językiem za zębami górnymi i dolnymi). A wtedy przedarł się przez gęstwinę 
krzewów i drzew (język przeciskamy przez zaciśnięte zęby). Zauważył, że zrobiło się ciemno. 
Rozejrzał się w prawo i w lewo, spojrzał w górę i w dół (język przesuwamy z jednego kooca ust do 
drugiego –od ucha do ucha, potem sięgamy nim nosa i brody –dwiczenie powtórzyd kilka razy). 
Wsiadł na konia i pojechał do domu (klaskanie językiem). 

Bezpieczne wakacje T. Błaszczyk – utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw, 
wyjazdów wakacyjnych.

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

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


Gimnastyka :)

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg&feature=share&fbclid=IwAR1-
S2WAnkLOSqIn9RlxlrCgInmmp2shJiQni4mpaLvDXAU-G0snAq4O2WY

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg&feature=share&fbclid=IwAR1-S2WAnkLOSqIn9RlxlrCgInmmp2shJiQni4mpaLvDXAU-G0snAq4O2WY
https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg&feature=share&fbclid=IwAR1-S2WAnkLOSqIn9RlxlrCgInmmp2shJiQni4mpaLvDXAU-G0snAq4O2WY


Zabawy przy piosence „Niech żyją wakacje”

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

Niech żyją wakacje, 
niech żyje pole i las 
i niebo, i słońce, 
wolny, swobodny czas. 
Pojedzie z nami piłka i kajak, i skakanka, 
będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka. 
Gorące, złote słońce na ciemno nas opali, 
w srebrzystej, bystrej rzece będziemy się kąpali. 
Niech żyją wakacje, 
niech żyje pole i las
 i niebo, i słońce, 
wolny, swobodny czas. 

„Bezpieczne wakacje” – Rodzic wypowiada zdania, na temat prawidłowego zachowania podczas 
wakacji, dziecko odpowiada: PRAWDA LUB FAŁSZ

Przykłady zdań:
–– Na plaży można palić ognisko.
–– Gdy świeci słońce, należy smarować się kremem do opalania.
–– Biała flaga oznacza, że można się kąpać.
–– Można chodzić po wydmach.
–– Można spacerować po górach w klapkach.
–– Na plaży nie można śmiecić.
–– Podczas jazdy na rowerze trzeba mieć kask.
–– Można wchodzić do wody na niestrzeżonej plaży.

„Wakacyjny regulamin” .
Wspólne stworzenie regulaminu zachowywania się na wakacjach. Rodzic zapisuje zasady 
proponowane przez dziecko /dzieci za pomocą słów i piktogramów. 
Dzieci  starsze podpisują się pod regulaminem, młodsze mogą odbić paluszek namoczony w farbce.

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY


Karty pracy.






