Świetlicowe zajęcia zdalne. Pierwszy dzień lata.

Kochani Uczniowie,
zbliża się ulubiona pora roku wielu dzieci – lato. Temperatury będą coraz wyższe, zapewne
wielu z Was uda się nad morze albo wykorzysta czas wolny na górskie wędrówki.
W świecie roślin lato jest okresem dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt
wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia.
Czy wiecie, kiedy przypada początek lata? Otóż w tym tygodniu – 20 czerwca!
Będzie to najdłuższy dzień w cały 2020 roku i potrwa aż 16 godzin i 46 minut. Słońce
wzejdzie bardzo wcześnie, już o godzinie 4:14.
Zachęcamy Was dzisiaj do zapoznania się z kilkoma propozycjami zabaw, które związane są z
latem.

Propozycja 1.
Wesołe wierszyki autorstwa pani Agnieszki Dziechciarczyk:
„Pierwszy dzień lata”
Przyszło dzisiaj lato
Usiadło na ławce
Patrzyło jak w górze
Fruwają latawce
Rozgrzało słoneczko
Aż do czerwoności
Nadchodzą wakacje
Masz od teraz gościć

Zawołało wietrzyk
Powiewaj nam raźnie
Ale nie za mocno
Tylko chłodź przyjaźnie
Potem poszło dróżką
Wprost przed siebie lato
Pomachało ręką
Wszystkim polnym kwiatom
Zawołało dzieci
Chodźcie do mnie proszę
Wspaniałe przygody
Dla Was wszystkich niosę
Wędrówki po górach
Pływanie w jeziorach
Budowanie zamków z piasku
Szukanie potwora
Przez okres wakacji
Jestem dzieci z Wami
Pobawię się chętnie
W berka kolorami
Zagram z Wami w piłkę
Wesoło poskaczę
Niech wesołe buzie
U wszystkich zobaczę
„Nad morzem”
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

„Czerwone smaki”
Smak truskawek to smak lata
Słodycz jak cukrowa wata
Wokół zapach wszystkim znany
To czerwiec zapukał do bramy
Poziomki, borówki – jagody
Zapraszają do leśnej przygody
Kto zajrzy nisko pod krzaczek
Poczuje ich zapach i smaczek
Na uszach czereśnie – kolczyki
Tańczą wesoło walczyki
Żółte, czerwone, bordowe
Słodkie i bardzo zdrowe
Jeszcze śliwki niedojrzałe
Ale będą doskonałe
Z końcem czerwca zerwiesz sobie
I ze smakiem zjesz na zdrowie

Propozycja 2.
Nie zapominamy o języku angielskim! Sprawdźcie, czy potraficie przetłumaczyć podane
niżej wyrazy. Ułatwią Wam to obrazki.

Propozycja 3.
Znajdź 8 różnic między letnimi obrazkami.

Propozycja 4.
Letnie dodawanie.

Propozycja 5.
Odpocznijcie po matematycznych działaniach i wysłuchajcie wakacyjnej piosenki pt.
„Przyszło lato”.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI
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