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KOCHANE DZIECI

Okres letni  to czas wakacji, czas beztroski, odpoczynku  i zabawy. Wybierzmy się dzisiaj razem 
nad morze. Gdy nad morzem słońce świeci to na plaży wesoło bawią się dzieci. 
Zapraszam, ale najpierw przywitajmy się.

 ,,WESOŁE POWITANIE”- witamy się różnymi częściami ciała.

Dzieci odwracają się twarzą do mamy lub taty:
witają się paluszki– dziecko i osoba dorosła dotykają się paluszkami,
witają się dłonie– dziecko i osoba dorosła dotykają się dłońmi,
witają się łokcie– dziecko i osoba dorosła dotykają się łokciami,
witają się kolana– dziecko i osoba dorosła dotykają się kolanami, na zmianę raz jednym raz 

      drugim kolanem,
witają się stopy– dziecko i osoba dorosła dotykają się stopami.

WAKACJE NAD MORZEM

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i do wykonania pracy plastycznej. Zachęcam dzieci do 
korzystania z  książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: kartka niebieska (jasna), farba niebieska i biała.

 



ZAGADKA- odgadnij zagadkę, a dowiesz się, gdzie wybierzemy się na wakacje?

Spokojne lub wzburzone,
słona w nim woda,
kąpiel w nim przyjemna
gdy jest piękna pogoda. (morze)

WAKACJE - posłuchajmy wiersza i odpowiedzmy na pytanie .

Wakacje, wakacje
Jedziemy nad morze
Pobawimy się wesoło
W chłodnej, morskiej wodzie

Poszukamy w wodzie
Bursztynów, muszelek
Przywieziemy z podróży
Skarbów bardzo wiele

Gdy zabawa w wodzie
Znudzi się na dobre
Poleżymy na leżaczkach
Na plaży wygodnie

Zbudujemy z piasku
Zamek albo babki
Potrzebne nam będą
Łopatka i grabki

O zachodzie słońce
Wyruszymy w morze
Zapraszamy na rejs
Ku nowej przygodzie

Popływamy statkiem
Po falach z grzywami
Będą nas huśtały
Jak konik bujany

Utuleni i zmęczeni
Zaśniemy grzecznie
W ramionach rodziców
Jest najbezpieczniej



Jutro przecież wyspani
Nowy dzień zaczniemy
I zabawę nad morzem
Nową rozpoczniemy
Co możemy robić nad morzem? ( np.: szukać muszelek, pływać, robić babki)

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ- obejrzyjmy razem film.

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

POSZUKIWANIE SKARBÓW- zabawa na plaży.

Patykiem zakreślamy przestrzeń na plaży, na której rodzic zakopuje foremki, a zadaniem dziecka 
jest ją odnaleźć.

SZUMIĄCE MUSZLE- zabawa na plaży.

Wspólnie poszukajcie różnej wielkości muszli. Znajdźcie te, które szumią. Podczas zabawy 
stwórzcie własną bajkę o tym, dlaczego szum został zamknięty w muszelkach.

LATAJĄCY DYWAN- zabawa na plaży.

Dziecko siada na dużym ręczniku, a rodzice ciągną je na nim lub bujają, jak w hamaku.

ZDĄŻYĆ PRZED FALĄ- zabawa na plaży.

Do tej zabawy potrzebujemy patyka i fragmentu plaży, który jest obmywany przez morskie fale.  
Zadanie polega na tym, by wykonać rysunek, zanim fala zdąży go zmyć. (np. słońce, ryby)

ŚWIETNA ZABAWA !

DŹWIĘK FAL MORZA-  posłuchajmy razem i namalujmy sobie fale na morzu. 

https://www.youtube.com/watch?v=XtkpFa4Mi7Y 

FALE NA MORZU- na tacę nalewamy niebieską  farbę, moczymy w farbie palce i malujemy fale. 
Następnie nalej białą farbę i malujemy kilka białych fal.

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=XtkpFa4Mi7Y


GOTOWE! UMYJMY DŁONIE WODĄ I MYDŁEM!

GRATULACJE! PIĘKNE FALE NA MORZU!

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com

