
1.Zagadka

Cieszy się dziecko , mama i tato , 
że w końcu zaczęło się gorące ... ( lato ).

2. Słuchanie wiersza B. Formy ,,Lato i dzieci”.

Lato do nas idzie,
zatrzyma się w lesie.
Jagody, poziomki
w dużym koszu niesie.
Słoneczka promienie
rozrzuca dokoła.
− Chodźcie się pobawić! −
głośno do nas woła.
Nad morze i w góry
chce pojechać z nami.
Wie, że miło spędzi
czas z przedszkolakami

3. Rozmowa na podstawie wiersza i ilustracji.
– Gdzie zatrzymało się lato?
- Gdzie lato nas zaprasza? ( do lasu, nad morze, w góry)
- Jak powinniśmy zachowywać i czego nie powinniśmy robić podczas pobytu w lesie, 
w górach, nad wodą?

4. Zabawa wyciszająca, masaż relaksacyjny

 ,,Letni spacerek”



Na niebie płyną obłoki, świeci słońce,
przedszkolaki wybrały się na letni spacer
po drodze spotkały panią na szpileczkach,
pana w trampeczkach
tu stąpały słonie
i biegły konie,
wtem przemknęła szczypaweczka,
spadł drobniutki deszczyk.
Czy przeszedł cię dreszczyk?

5.Pokoloruj obrazek (technika dowolna)

1.Słuchanie fragmentu wiersza pt. „Witaminki”, czytanego przez R.



Usiądź misiu przy stoliczku,
zobacz, co jest w tym koszyczku.
Ananasek ma czuprynkę, 
a cytrynka kwaśną minkę.
Mandarynka się uśmiecha,
będziesz misiu miał uciechę.
Dzisiaj jemy witaminki,
chociaż kuszą nas landrynki.

2. Rozmowa na temat treści wiersza.
Co stało na stoliczku misia?
Co znajdowało się w koszyczku?
Jakie owoce znajdowały się w koszyku?
Czy miś zjadł owoce i warzywa?
Co można jeszcze robić, aby być zdrowym?

3. „Owoce” – oglądanie eksponatów. Dzieci dotykają owoce, wąchają je, sprawdzają czy są miękkie 
czy twarde, jaki mają kolor, opisują ich cechy.

4.. „Co to za owoc?” –  dziecko z zawiązanymi oczami próbuje owoc przygotowany przez R. i odgaduje
jego nazwę.

5. „Kompozycje z owoców”. Dziecko dostaje plastikowy talerzyk. Układa na nim kompozycję z 
przygotowanych, pokrojonych przez R owoców np.: jabłek, gruszek, bananów, mandarynek, 
winogronu, kiwi itp. Następnie dziecko zjada przygotowaną przez siebie kompozycję.


