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1. Słuchanie wiersza Barbary Kosmowskiej „Podjudzajka”.
Zawsze jadę na wakacje w towarzystwie podjudzajki. 
To istotka bardzo sprytna, pewnie rodem z jakiejś bajki. 
I ma ulubione zdanie, gdy na pomysł wpadam zły, 
Mówi: - Zrób to, zrób kochanie. 
I nie słuchaj swojej mamy! 
Podjudzajka mnie podjudza, zakłócając lenie sny. 
Wykąp się na dzikiej plaży, może się nieszczęście zdarzy? 
Będzie potem płacz i łzy! 
Rozpal dziś ognisko w lesie, 
To się szybko wieść rozniesie, kto z ostrzeżeń ważnych kpi! 
Schowaj się przed mamą w sklepie, niech cię szuka i oblepi plakatami wszystkie drzwi! 
Wymknij się po cichu z domu, 
Nie mów o tym nic nikomu. 
Zgub się w tym okropnym mieście, będzie działo się nareszcie, będzie świetnie, mówię ci! 
A ja śnię, że tak się dzieje, że drżę cała i truchleję, 
I gdy budzę się nad ranem, pytam moją biedną mamę, 
Czy niegrzeczna byłam znów? 
Czy uciekłam, zaginęłam, gdzieś przepadłam i zniknęłam w gąszczu moich strasznych snów? 
Nic z tych rzeczy! – mówi mama. – To nie wakacyjny 
Dramat, tylko podjudzajki gra. 
Kto rodziców zawsze słucha, nie chochlika i kłamczucha, ten wakacje piękne ma! 

Rozmowa na temat wiersza, zadajemy dzieciom pytania : 
- Kim była podjudzajka? 
- Do czego podjudzajka namawiała dzieci? 
- Dlaczego nie warto słuchać podjudzajki? 

2. Zabawy przy piosence. Próba nauki piosenki na pamięć.
https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4

Piosenka „Już wkrótce wakacje”  (sł. I muz. D. i K. Jagiełło)

1.Już wkrótce wakacje i piękna pogoda,

wyjedźmy więc czym prędzej, bo każdej chwili szkoda.

Ref. Gdzie grzywy morskich fal, gdzie słońca złoty blask,

gdzie ptaków leśnych chór, swym śpiewem wita nas.

2.Żegnamy się z panią, z Maciusiem i z Anią,

gotowi, spakowani, dziś w drogę spakowani.

Ref. Gdzie grzywy morskich fal, gdzie słońca złoty blask,

gdzie ptaków leśnych chór, swym śpiewem wita nas.

3.Lecimy, jedziemy, idziemy, płyniemy,

powietrzem, lądem, wodą, by spotkać się z przyrodą.

Ref. Gdzie grzywy morskich fal, gdzie słońca złoty blask,

gdzie ptaków leśnych chór, swym śpiewem wita nas.



3. Układanie pociętych obrazków w całość. Kolorowanie obrazków.







4. Co robimy rano, w południe, wieczorem a co w nocy? Przyjrzyj się obrazkom, powiedź co
robi dziewczynka. Połącz obrazki ze słoneczkiem lub księżycem.



5. Zabawa z piłką ,, Kolory”.
Ustawiamy się w koło. Rzucając do innej grającej osoby piłkę mówisz wybrany przez siebie kolor:
czerwony, zielony, żółty…jakikolwiek wpadnie ci do głowy.  Osoba do której leci piłka musi ją
złapać. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy usłyszy kolor „czarny” lub jedyny dozwolony poza kolorami
wyraz „pokrzywa”, wtedy pod żadnym pozorem nie wolno piłki łapać!

*Utrudnienie: Jeśli zaliczysz skuchę klękasz na kolanko. Przy drugiej klękasz na drugie kolanko,
przy trzeciej kładziesz na ziemię łokieć. Każdy poprawny ruch, czyli złapanie piłki na kolorach lub
niezłapanie na zakazanych wyrazach cofa jedną z kar np.
1.Klęczysz na jednym kolanie i złapiesz piłkę na kolorze czerwonym – wstajesz.
Klęczysz na 2 kolanach i  nie  złapiesz  piłki  na kolorze czarnym – klęczysz już tylko na 1
kolanie…itp, itd.


