
Poniedziałek, 22.06.

Dzień dobry!

Przyszło do nas wyczekane lato. Wiosenne słońce stanie się teraz dużo mocniejsze. Czekają nas 

letnie dni, swoboda i wypoczynek. Widzimy, że część z Was już wypoczywa w pięknych 

okolicznościach przyrody:) Bardzo miło się patrzy na takie zdjęcia. Mamy nadzieję, że w wakacje 

też nadeślecie do nas swoje zdjęcia. We wrześniu umieścimy je na stronie by wspólnie zobaczyć 

jakie mieliście wakacje. 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z załączników w 

czasie zabawy.

Na plaży fajnie jest.

Potrzebne rzeczy:tablet lub komputer z dostępem do internetu, karty pracy, symbole, blok kolorowy

A4, farby, kilka słomek, klej, kasza manna lub jęczmienna, muszelki.

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć ale też 

zaśpiewać do jakieś znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..)



DZISIAJ PONIEDZIAŁEK x 2

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza)

NA ZAJĘCIA DO NAS  

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce)

UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE,

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie)

WAŻNE! I przyszło do nas lato. Jeżeli przeprowadzali Państwo codziennie zajęcia wstępne według

zaproponowanej metody Porannego kręgu, ważną informacją dla Państwa jest to, że od dziś 

będziemy się witać grzechotką z piaskiem. Kolor jaki towarzyszy tej porze roku to kolor czerwony. 

Warto zaopatrzyć się w chustę w tym kolorze. Możemy chować się pod nią wspólnie z dzieckiem 

itd. Zapach przypisany latu to róża. Może być to kominek zapachowy, ale też balsam lub krem do 

rąk, którym nasmarujemy dziecku rączki na początku zajęć. 

Przyszło lato a my dziś ruszamy nad morze. Pobawimy się na plaży. Zapraszamy!

https://www.youtube.com/watch?v=k-AOW_76luU 

W trakcie piosenki tańczymy. Możemy do tańca zabrać przedmioty które będą nam potrzebne na 

plaży( krem do opalania, okulary, dmuchana zabawka i inne).

Posłuchaj teraz wierszyka.

KUBEŁEK

JESTEM DZISIAJ W ZŁYM HUMORZE!

OBRAZIŁAM SIĘ NA MORZE!

Z OBRAŻONĄ CHODZĘ MINĄ,

BO MI GDZIEŚ KUBEŁEK ZGINĄŁ.

PEWNIE MORZE GO ZABRAŁO,

DO KUBEŁKA WODĘ WLAŁO,

NAWRZUCAŁO WODOROSTÓW

I PORWAŁO GO PO PROSTU.

O! PRZEPRASZAM! NAKŁAMAŁAM!

SAMA W PIASKU GO SCHOWAŁAM. 

https://www.youtube.com/watch?v=k-AOW_76luU


Czy wiesz co potrzebujemy zabrać na plażę. Wybierz przedmioty na plażę i przyklej na kartce

w kolorze żółtym.



Teraz zapraszam do ułożenia historyjki obrazkowej.



Zapraszamy do zrobienia pracy plastycznej. Dziś zrobimy klapki na plażę.

Na początku dajemy dziecku wybrać kolor kartki (to będzie kolor naszych klapków). Malujemy 

dziecku stópki wybranym kolorem farby następnie odpijamy stopy na kolorowej kartce. Po 

wyschnięciu wycinamy stópki tak by wyszedł kształt klapka. Przyklejamy klapki na szarą kartkę 

następnie ze słomek robimy paski( tak jak na zdjęciu poniżej) ozdabiamy kartkę muszelkami i kaszą

( to będzie nasza plaża).

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres

mailowy: domowo393@gmail.com

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.


