
1. Zapoznanie z oznakami nowej pory roku. Oglądanie obrazów, zdjęć przedstawiających lato.
Wypowiedzi dzieci na temat tego, jakie oznaki lata przedstawiają. Rozmowa na temat zmian
zachodzących latem w przyrodzie.

2. Poznajemy pogodę i pory roku – bajka edukacyjna dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=UyjuC3w2tG0

3. Rozwiązywanie  zagadek  obrazkowych.  Obrazki  lub  zdjęcia  przedstawiające  krajobrazy
w różnych  porach  roku.  Rodzic  rozkłada  obrazki  przedstawiające  krajobrazy  w różnych
porach roku. Opowiada o jednym z nim. Dziecko zgaduje,  o którym obrazku jest  mowa.
Uzasadnia swoją odpowiedź. Nazywa przedstawioną na obrazku porę roku. Zastanawia się,
jaka była pora roku, kiedy rozpoczynało szkołę we wrześniu, a jaka pora roku będzie, kiedy
przyjdzie czas wyjazdu na wakacje.  

4. Malowanie  bańkami.  Rodzic  zabarwia  płyn  do  baniek  farbami  lub  barwnikami
spożywczymi. Dziecko robi bańki bardzo blisko dużej kartki – rozpryskują zabarwiony płyn
i w ten sposób tworzy barwne kompozycje.

5. Obejrzyj i posłuchaj: „Lato płynie do nas” nauka piosenki i zabawa ruchowa
https://www.youtube.com/watch?v=7MpIAWOGhoA
       Dziecko

1. Raz, dwa, raz i dwa,                                      klaszcze
słońce idzie drogą, rysuje w powietrzu słońce
z góry chmurki biegną dwie,
śpieszą się jak mogą. Biegnie w miejscu

Ref. Hop!Hop!- Słychać w koło. Podskakuje z rękami na biodrach
Hop! Hop!- Echo woła. Robi obrót
Po jeziorze łódka mknie, buja się trzymając ręce na biodrach
lato płynie do nas.

2. Raz, dwa, raz i dwa, klaszcze
nadszedł czas zabawy, tańczy w koło
pędzi, goni w polu wiatr, biegnie w miejscu
chce się z nami bawić.

Ref. Hop!Hop!- Słychać w koło. Jak wyżej
Hop! Hop!- Echo woła.
Po jeziorze łódka mknie,
lato płynie do nas.

3. Raz, dwa, raz i dwa, uderza dłońmi o uda
wiatr wesoło pląsa, tańczy w koło
w górze, w chmurze, w ciszy pól podskakuje na palcach w rytm piosenki
dzwoni śpiew skowronka.

Ref. Hop!Hop!- Słychać w koło.                   Jak wyżej
Hop! Hop!- Echo woła.
Po jeziorze łódka mknie,
lato płynie do nas.

https://www.youtube.com/watch?v=UyjuC3w2tG0
https://www.youtube.com/watch?v=7MpIAWOGhoA


6. Karty pracy


