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RODZICU POBAW SIĘ WSPÓLNIE ZE SWOIM DZIECKIEM W MASAŻYKI

„Rzeczka”
Płynie, wije się rzeczka
Jak błyszcząca wstążeczka.
Tu się srebrzy, tam ginie,
A tam znowu wypłynie.
Rysujemy na plecach dziecka falistą linię; Delikatnie drapiemy je po plecach, wsuwamy palce
za kołnierzyk; przenosimy dłoń pod pachę i szybko wyjmujemy. Wierszyk można
wykorzystać podczas zabawy w kąpieli: Naśladujemy ręką wijącą się rzeczkę to w wodzie, to
kreśląc ją na plecach dziecka, chowamy rękę pod wodą i nagle wynurzamy.
„Pajączek”
Wspinał się pajączek po rynnie.
Spadł wielki deszcz i zmył pajączka.
Zaświeciło słoneczko,
Wysuszyło pajączka, rynnę i...
Wspinała się pajączek po rynnie...
Kroczymy palcami po plecach dziecka, od dołu ku górze; przykładamy do nich obie dłonie i
szybko przesuwamy je w dół; masujemy plecy ruchem okrężnym, aż poczujemy ciepło;
zaczynamy od początku.

MAMO, TATO PRZECZYTAJ SWOJEMU DZIECKU FRAGMENTAMI
TE WIERSZYKI, A POTEM POPROŚ, ŻEBY SAMO SPRÓBOWAŁO
JE POWTÓRZYĆ
WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI
1. TYP SPOD SOPOTU
W połowie lata, w pewną sobotę,
typ spod Sopotu kupił kapotę,
lecz miał z kapotą niemały kłopot,
bo mu kapota wpadała w łopot.
Klap! klap! kapota klapie na typie,
typ spod kapoty na klapy łypie,
klapie klapami typa kapota,
z łopotem typem kapota miota.
Wtem tupnął na mnie typ spod Sopotu:
- Dość mam łypania, klap i łopotu!
Kto dziś kupuje ten typ kapoty?!
I po co pisać takie głupoty…
(M. Strzałkowska)

2. CHRZĄSZCZ
Trzynastego, w Szczebrzeszynie
chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie.
Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie:
- Cóż ma znaczyć to tarzanie?!
Wezwać trzeba by lekarza,
zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza!
Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie,
że w nim zawsze chrząszcz BRZMI w trzcinie!
A chrząszcz odrzekł niezmieszany:
- Przyszedł wreszcie czas na zmiany!
Drzewiej chrząszcze w trzcinie brzmiały,
teraz będą się tarzały.
(M. Strzałkowska)

MALUSZKU POKOLORUJ OBRAZEK

POMÓŻ DZIECIOM DOTRZEĆ DO SKARBU

WAKACYJNE RADY

Wakacyjne rady
Głowa nie jest od parady
i służyć ci 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 - przyjemnie,
ale ważna rada:
- idąc na wycieczkę
dobre buty wkładaj!
Gdy w polu, w lesie, czy za domem
wykopiesz jakiś przedmiot zardzewiały - nie dotykaj go!
Daj znać dorosłym!
śmierć niosą groźne przedmioty!

MAMO, TATO PRZECZYTAJ MI BAJKĘ
Kartka z wakacji – I. Salach
Marta i Kubuś ochoczo budowali zamek na piasku.
-

Wiesz –zaczęła Marta – u nas w mieście jest bardzo ładnie ale chyba tutaj, nad
morzem, jest jeszcze przyjemniej.

-

Uhm –odpowiedział Kubuś zajęty budowaniem.

Marta zamyśliła się, morze szumiało przyjemnie, na jego falach kołysały
się mewy.
-

Miło tutaj- westchnęła

-

Uważaj- usłyszała głos Kubusia- oparłaś się o moją wieżę.

-

O wieżę?- zapytała zdumiona - Och, rzeczywiście. Zaraz ją odbuduję.

-

Co z tobą, Marta?- zaciekawił się Kuba

-

Och, nic takiego- odpowiedziała zmieszana i zabrała się do odbudowania
kubusiowej wieży.

-

-Wiesz...- zaczęła - trochę mi brakuje naszych kolegów z przedszkola.

-

A więc o to chodzi- roześmiał się Kubuś.

-

O co?- zapytała dziewczynka.

-

O to, że tęsknisz do naszych znajomych- odparł Kubuś.

-

Chyba tak- pisnęła nieśmiało.

-

To nic takiego- pocieszał ją Kubuś- mnie też ich brakuje, chociaż jest naprawdę
świetnie. Wiesz co, napiszemy do nich kartkę- dodał.

-

Jaką kartkę?- zaciekawił się Marta.

-

No... taką z wakacji- powiedział Kubuś i pociągnął Martę za rękę - chodź,
poprosimy mamę o pomoc. Napisze do naszych kolegów pozdrowienia.

-

A czy może napisać, że bardzo nam ich brakuje?- niepokoiła się Marta.

-

Myślę, że tak- Kubuś spojrzał na Martę- no jak? Teraz lepiej się czujesz?

-

Tak. Chyba tak- Kubuś spojrzał na Martę - no jak? Teraz lepiej się czujesz?

-

Tak. Chyba tak!- roześmiała się Marta - biegnijmy do mamy.

WAKACYJNE ZAGADKI

Świecę mocno dzionek cały,
żeby wszystkim ciepło dać,
by zobaczyć jak przychodzę,
trzeba bardzo wcześnie wstać.

Mały, lekki, kolorowy,
latem zawsze modny,
dobry do hasania w wodzie,
na plażę wygodny.

Nad rzeką lub nad morzem,
przez letnie miesiące,
chroni naszą głowę,
przed gorącym słońcem.

Może być niebieskie, szare lub zielone.
Bywa spokojne lub bardzo wzburzone.
Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują,
jego małe fale stopy ich całują.

Zbierane na plaży
brązowe kamyki.
Pięknie zdobią nam pierścionki
albo naszyjniki.

Jest lekkie okrągłe
i do nadmuchania.
Przyda się każdemu
w nauce pływania.

DOKĄD NA WAKACJE?
Czas wakacji i odpoczynku zbliża się wielkimi krokami. Zastanawiamy się i planujemy jak je
spędzić i dokąd pojechać? Zapytałam o to milusińskich z naszego przedszkola.
Oto ich wypowiedzi:

Dokąd pojedziesz na wakacje?
- „Nie wiem, ale chyba nad jeziorko lub do mojej babci”. (Oliwia K. gr. III)
- „Pojadę na wakacje do Łeby z bratem i z Olą taką po prostu dziewczynką.
(Kuba K. gr. III)
- „Jeszcze nie wiem albo na działkę albo do Augustowa”. (Iza K. gr. IV)
- „Do swojego kolegi Piotrka i co jeszcze to nie wiem”. (Olek W. gr. IV)
- „Na Kretę z mamą, tata, bratem i siostrą. To jest daleko bo musze jechać
samolotem. Tam jest basen i jedzenie za darmo. (Patrycja G. gr. V)
- „Pojadę na 10 dni nad morze z całą rodziną. Będę się tam kąpać pod wodą i
bawić się w piasku”. (Filip D. gr. V)
- „Pojadę na wakacje do babci” (Rysio gr. II)
- „Nie wiem jeszcze gdzie pojadę ale na pewno będę z mamą i tatą „ (Miłosz
gr.II)
- „Pojadę z moim tatą na farmę zwierząt”. (Karol gr. I)

PRZYPORZĄDKUJ UBRANIA ODPOWIEDNIO DO POGODY

W czerwcu obchodzimy „Święto Taty”. Zapytałam w związku z tym
naszych podopiecznych, za co kochają swoich Tatusiów, i w jaki sposób
spędzają z nimi wolny czas.
Oto ich wypowiedzi:
Za co kochasz swojego tatę?
„Że daje mi buziaki.” (Oskar gr. I)
„Za baloniki które mi kupuje.” (Gabrysia gr. II)
„Za to, że on mnie kocha.” (Oliwia gr. III)
„Za to, że mnie przytula i daje buziaki.” (Ignacy gr. III)
„Za to, że tata kupuje mi co roku zabawki.” (Olek gr. IV)
„Za to, że odbiera mnie z przedszkola.” (Martyna gr. IV)
„Za to, że daje mi dużo pieniążków.” (Ula gr. V)

Co najbardziej lubisz robić ze swoim tatą?
„Ja lubię z tatą sprzątać.” (Oskar gr. I)
„Lubię z tatusiem jeździć na farmę zwierząt.” (Karol gr. I)
„Lubię z tatusiem malować ściany.” (Gabrysia gr. II)
„Najbardziej z tatą lubię kolorować rysunki.” (Hania gr. III)
„Najbardziej lubię z tatusiem bawić się we wszystko.” (Laura gr. III)
„Lubię z tatą grać w warcaby.” (Olek gr. IV)
„Jeździć z tatą na rowerze.” (Milenka gr. V)
„Najbardziej z tatą lubię się bawić.” (Ala gr. V)
„Nosić drzewo do piecyka.” (Piotrek gr. V)

A NA KONIEC ŻYCZYMY WAM UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI I ŻEGNAMY
SIĘ ZNANYM WIERSZEM I PIOSENKĄ
Lato
Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.
A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.
Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby
albo w rzece łowić ryby.
Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.

Niech żyją wakacje
Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.
Gorące złote słońce
na czarno nas opali
w przejrzystej bystrej rzece
będziemy się kąpali.
Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.
Pojedzie z nami piłka
i pajac i skakanka,
będziemy się bawili
od samiutkiego ranka.
Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.
Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato

