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DZIS DZIEŃ OJCA- PAMIĘTAJCIE O ŻYCZENIACH DLA TATY!

1. „Razem z latem”- słuchanie piosenki.
https://chomikuj.pl/bialy_asia/PIOSENKI/Razem+w+przedszkolu+trzylatka+cd2/Razem+z+latem,4
415629681.mp3(audio) 

1. Chodzi złote lato
w kapeluszu z kwiatów.
W rękach ma latawiec,
biega z nim po trawie.

Ref.: Hopsa, hopsasa,
razem z latem ja.
Hopsa, hopsasa,
razem z latem ja.

2. Czasem dla ochłody
lato zjada lody.
Zjada je powoli,
gardło go nie boli. 

Omówienie treści piosenki. 
- Jaki kapelusz miało lato?
-Co lato miało w rękach?
- Co lato jadło dla ochłody?

2. Zabawa  orientacyjno- porządkowa przy piosence.
Dzieci słuchają piosenki kolejny raz i ilustrują tekst piosenki ruchem.

Po wysłuchaniu piosenki rodzic czyta poniższe zdania, dziecko naśladuje je ruchem.
- Lato chodzi w kapeluszu z kwiatów. 
- Lato biega z latawcem po trawie.
- Lato zjada lody.

3. Próba nauki piosenki metodą ze słuchu. 
Rodzic czyta tekst fragmentami (po wersie), dziecko próbuje powtarzać. Śpiewanie piosenki razem 
z rodzicem, wspólny taniec.

4. Wiersz- przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.
„Wakacyjne rady” W. Bodalska

Głowa nie jest od parady
służyć musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj
kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda
chłodna, bystra, czysta,
tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.



Jagody nieznane
gdy zobaczysz w borze -
Nie zrywaj! Nie zjadaj! -
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie
jaka rada stąd wynika?
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz
nie wkładaj go do koszyka.

Biegać boso jest przyjemnie,
ale ważna rada:
- idąc na wycieczkę pieszą
dobre buty wkładaj!

Rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa:
- Co zakładamy na głowę jeśli wychodzimy latem na słońce? (czapkę, kapelusz itp.)
- Jak chronimy skórę przed mocnym słońcem? (smarujemy się kremem z filtrem)
- Kiedy możemy się kapać w morzu, rzecze, jeziorze? (pod opieką osób dorosłych)
- Czy możemy jeść owoce, których nie znamy? 
- Czy możemy jeść słodycze, które dostajemy od osób nieznanych?
- Czy na wycieczkę w góry możemy iść boso?

Czytanie zasad na plakacie. Rozmowy z dzieckiem na temat tych zasad.





5. Rysowanie po śladzie i kolorowanie obrazka. Podczas pracy dziecka omówienie wyglądu
latawca z wykorzystaniem ilustracji.
 



Dla chętnych wykonanie latawca:


