
PRZYSZŁO LATO
   
  Tola i Olek są dziś bardzo radośni: nadeszły wakacje!

W czasie wakacji można robić różne wspaniałe rzeczy:

biegać boso po trawie, kąpać się w wodzie, grać na

podwórku w piłkę, puszczać łódeczki i latawce,

chodzić .po lesie, bawić się w piasku.  Można nawet

gdzieś wyjechać: w góry, na mazury czy nad morze... 

   Opowiedz, co ty będziesz robił(a) w czasie wakcji.

  Nie zapominajmy rówinież o gimnastyce buzi i języka w czasie wakacji! 

  A teraz poćwiczmy słuchając piosenki.

PRZYSZŁO LATO
Piotr Fronczewski, Joanna Trzepiecińska – Piosenki dla dzieci

piosenka dostępna na kanale YouTube

Ref. Przyszło lato, przyszło lato!
        Co wy na to, co wy na to?              (uśmiechamy się szeroko)
       -Ja wyjadę na mazury.
       -Ja nad morze albo w góry!          (naśladujemy szum wody: szszszsz....; 
                                                 pokazujemy  wysokie góry: sięgamy językiem do nosa)



1. -Wybuduję zamek z piasku! 
                 (pokazujemy językiem łopatkę,    
którą nabieramy  piasku)                             

          - A ja sobie gdzieś do lasku 
              (naśladujemy szum lasu: szszsz....)
                pójdę z kimś, a może z nikim
                po prześliczne borowiki
                bo ja lubię zbierać grzyby!             
(zbieramy grzybki:                                                  
dotykamy językiem każdego zęba po kolei )
             - A ja wolę łowić ryby
               z moim dziadkiem albo z tatą

                                                                        przez calutkie nawet lato!               
(zarzucamy wędkę: wysuwamy język z buzi,  przesuwamy nim po podniebieniu do 
gardziołka, wyciągamy rybę: przesuwamy język po podniebieniu od tyłu do przodu;
  pokazujemy pyszczek rybki: wysuwamy zaokrąglone wargi do przodu)

2. -Ja pojadę na kajaki,      (wiosłujemy: przesuwamy językiem w lewo i w prawo)
 żeby obserwować ptaki,  
 będę kąpał się w jeziorze.  (wymawiamy: plusk, plusk..., chlap-chlap..., szsz...)
-Ja na piasku się położę     (kładziemy szeroki, płaski język za dolnymi zębami)
 i od dawna o tym marzę,
 że pojadę gdzieś na plażę
 do Szczecina lub gdzieś dalej
 bo tam bardziej się opalę!          (naśladujemy odgłos pociągu: cz-cz-cz-cz...  
                                                      lub ciuf-ciuf-ciuf..., puf- puf- puf...)

3. -Będę bawił się latawcem!            (dmuchamy na „latawiec”/papierek)
-Będę szaleć na huśtawce!            (huśtamy językiem do góry i na dół)
-Ja poleżę na hamaku                    (robimy z języka hamak: zawijamy brzegi 
                                                        języka do góry)
  i posłucham śpiewu ptaków,        (nasłuchujemy śpiewu ptaków za oknem)
  no bo latem wszystkie ptaki
  robią  zawsze rwetest taki,
  że to właśnie dzięki ptakom
  wszyscy wiemy, że już lato!      
(naśladujemy odgłosy ptaków: pi- pi..., 
tri-lili.., ćwir-ćwir.., czyk-czyryk...., 
kle-kle...itp)



   Odpowiedz na pytnia używając pełnych zdań:

-Gdzie Tola i Olek spędzą wakacje?
-Co będą robić?
-O czym należy pamiętać wybierając się w góry?
-Czego nie wolno robić w lesie?
-Kiedy wolno łowić ryby?
-O czym trzeba koniecznie pamiętać korzystając z kąpieli?

    Pokoloruj obrazki.
Wypoczywaj stosując się zawsze do zasad bezpieczeństwa! 
Życzę wszystkim dzieciom wspaniałych, udanych wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu!


