1. TEMAT: „WKRÓTCE LATO ”
Cel: Zapoznanie dzieci z nadchodzącą porą roku – latem, poznanie
niektórych zwyczajów związanych z pierwszym dniem lata.
Witamy wszystkie kochane dzieci.
W tym tygodniu porozmawiamy o nadchodzącym lecie, o czekających was wakacjach, a może
i podróżach! – Lato, to najbardziej lubiana pora roku. Dzieci zaczynają wtedy wakacje, a dorośli
urlopy wypoczynkowe! Cały okres letni sprzyja przyjemnym aktywnościom, jak plażowanie, kąpanie
się w rzece, w morzu czy basenie, jazda na rowerze, grillowanie i wiele innych atrakcji.
Tego roku pierwszy dzień astronomicznego lata przypada 21 czerwca – w tę niedzielę. Jest to
najdłuższy dzień w roku, a po nim następuje najkrótsza noc (kalendarzowe lato przypada zaś 22
czerwca). Niestety, od tej doby dzień będzie coraz krótszy….
 Po czym poznać, że jest lato?
Długie dnie, najwyższe temperatury w ciągu roku, dużo słońca, ciepła woda, ubieramy się lekko,
opalamy się, dojrzewają owoce, nasiona, zboża, itp.
 Pamiętacie, jak obchodziliśmy pierwszy Dzień Wiosny?
Dawniej obchodzono też pierwszy Dzień Lata – była to Noc Kupały (Noc Świętojańska)
W Noc Kupały witali lato nasi przodkowie, którzy rozpalali ogromne ogniska nazywane sobótkami,
tańcząc przy tym i śpiewając. Dziewczęta puszczały w rzece wianki z zapalonymi świecami,
w nadziei, że jakiś kawaler wyłowi je z wody. Miało to zapowiadać szybkie zamążpójście. Stąd Noc
Kupały nazywana jest czasami słowiańskimi Walentynkami. Innym rytuałem podczas pierwszego
dnia lata było zanurzenie się w wodzie, gdyż wierzono, że w ten sposób można zapewnić sobie
urodę, powodzenie i zdrowie. Ciekawym zwyczajem tego święta było poszukiwanie magicznego
kwiatu paproci, który gwarantował bogactwo. Obecnie ten dzień nazywamy Nocą Świętojańską przeprowadza się w kościołach obrzęd święcenia wody, a nawet święcenia ziół leczniczych.

 Posłuchajcie pięknej legendy słowiańskiej „Kwiat Paproci” (audiobook - 8 min)
Mówi ona, że jest tylko jedna taka noc w roku - najkrótsza, gdy w głębi lasu zakwita niezwykły
kwiat paproci. Ten, kto go znajdzie, otrzyma wielkie bogactwa i niezliczone skarby:
https://www.youtube.com/watch?v=KaqawXi881M
Po wysłuchaniu rodzic pyta o treść legendy,
tłumaczy dziecku słowa Janka:
„Na co mi było to bogactwo, jestem samotny
i taki nieszczęśliwy. Złoto nie jest nic warte,
jeśli nie możesz się nim z nikim podzielić”

Zabawa rozwijająca logiczne myślenie Prawda - fałsz


Posłuchaj, jakie mama/tata wypowiada zdania na temat lata.
Jeśli zdanie jest prawdziwe, wstań, jeśli fałszywe, usiądź. Przykłady zdań:
Latem trzeba się ciepło ubierać. Latem słońce mocno grzeje. Latem pada z nieba kolorowy śnieg.
Latem zwierzęta przygotowują się do zimowego snu. Latem dojrzewają czereśnie, itp.
Praca z obrazkiem


Popatrz na obrazki, które przedstawiają letnie krajobrazy. Spróbuj opisać letni krajobraz
i czynności, które wykonują dzieci na ilustracjach:

Za co lubimy lato? Przeczytajcie tekst pod obrazkami:

Zabawa bieżna „Wietrzyk”
Potrzebne: wstążki lub pocięta gazeta w paski
https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4
Rodzic porusza pękiem związanych kolorowych wstążek/gazet – jest to wiatr. W tle muzyka wolna
– szybka. Dziecko biega na palcach stóp. Gdy wiatr przestanie wiać, zatrzymuje się. Dziecko
uważnie obserwuje ruch wstążek, biega raz wolniej, raz szybciej.
Piosenka „Przyszło lato”
https://www.youtube.com/watch?v=dMHV1qH_5Ak
1.
Przyszło lato, przyszło lato
Co wy na to, co wy na to
Ja wyjadę na Mazury
Ja nad morze albo w góry
Wybuduję zamek z piasku.
A ja sobie gdzieś do lasku
Pójdę z kimś a może z nikim
Po prześliczne borowiki
Bo ja lubię zbierać grzyby.
A ja wolę łowić ryby
Z moim dziadkiem albo z tatą
Przez calutkie nawet lato.
2.
Przyszło lato, przyszło lato
Co wy na to, co wy na to
Ja wyjadę na Mazury
Ja nad morze albo w góry
Ja pojadę na kajaki
Żeby obserwować ptaki
Będę kąpał się w jeziorze.
Ja na piasku się położę
Już od dawna o tym marzę
Że pojadę gdzieś na plażę
Do Szczecina lub gdzieś dalej
Bo tam bardziej się opalę.
3.
Przyszło lato, przyszło lato
Co wy na to, co wy na to
Ja wyjadę na Mazury
Ja nad morze albo w góry
Będę bawił się latawcem
Będę szaleć na huśtawce
Ja poleżę na hamaku
I posłucham śpiewu ptaków
No bo latem wszystkie ptaki
Robią zawsze rwetes taki
Że to właśnie dzięki ptakom
Wszyscy wiemy, że już lato




Powiedz, gdzie dzieci planowały wyjechać? Ile miejsc zapamiętałeś?
Co dzieci planują tam robić?
A gdzie Ty chciałbyś pojechać?

Masażyk Malujemy lato
Rodzic siedzi plecami do dziecka, później następuje zamiana. Rodzic recytuje wiersz, dziecko
palcami i dłońmi obrazuje go na plecach rodzica.
Świeci słońce - wykonuje rozwartymi dłońmi ruchy koliste na środku pleców
pada deszcz - dotyka opuszkami palców różnych miejsc na plecach
kapu, kap, kapu, kap - zaciśniętymi piąstkami delikatnie uderza w różnych miejscach
A my z latem wyruszamy - przesuwa rozwarte dłonie z lewej strony do prawej
zwiedzić świat, zwiedzić świat - poklepuje rozwartymi dłońmi plecy w różnych miejscach
Policzymy drzewa w lesie - dotyka wszystkimi plecami - kolejno
kwiaty na łące - rysuje kontury kwiatów
powitamy tańcem księżyc - masuje plecy rozwartymi dłońmi
i kochane słońce - wykonuje szybki, okrężny masaż całą dłonią
Pobiegniemy wąską dróżką - stuka, na przemian, opuszkami palców
górskimi szlakami - rysuje dwie linie równoległe (ścieżkę) palcami wskazującymi
do kąpieli w słonym morzu - całą dłonią rysuje fale
wszystkich zapraszamy - delikatnie szczypie.
Piosenka „Lato czeka”- na pewno zna ją babcia, może mama. Dawniej każdy zuch i harcerz znał
tę piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=br1-TKwMP-k

Praca plastyczna „Moje wakacje”
– malowanie farbami/kredkami


Dziecko zakłada fartuszek ochronny i siada przy stoliku przy swojej kartce.
Narysuj lub namaluj miejsce, w którym spędzisz wakacje.

Dziecko wyraża też w pracy plastycznej swoją wiedzę na temat lata. Można wykorzystać też inne
materiały, np. nakleić fragmenty z gazet, reklam czy kulki z bibuły….
Albo
Pomaluj letnie kolorowanki:

Miłego i słonecznego dnia!

