Świetlicowe zajęcia zdalne. Wiersze o lecie i wakacjach.
Witamy na kolejnych zdalnych zajęciach świetlicowych.
Zawitało do nas lato, najcieplejsza pora roku. Słonko grzeje i zaprasza nas do zabawy na świeżym
powietrzu. Nadszedł czas na letnie przygody, chwile beztroskiej zabawy. Zapoznajcie się z

wybranymi wierszami o letnim wypoczynku. Pomyślcie, jak Wy chcielibyście spędzić tegoroczne
wakacje. Wykonajcie ilustracje przedstawiające Wasze zabawy latem.
Wesoła kąpiel
Kiedy słońce mocno praży,
najprzyjemniej jest na plaży.
Złoty piasek w pięty grzeje.
Ja się śmieję, wiatr się śmieje!
Chociaż rzeczka chłodem kusi,
czy bezpieczna, sprawdzić musisz,
nim do wody wskoczysz! Plusk!
Żabka z brzegu głową kiwa,
że ktoś żabką świetnie pływa
i z zazdrości zielenieje.
Ja się śmieję, wiatr się śmieje!
Szumi woda, śpiewa fala,
słońce twarze nam opala
i przez sitko piegi sieje.
Ja się śmieję, wiatr się śmieje

Letnia ulewa
Przed chwilą słońce.
Nagle ... ulewa!
Bije8 o ziemię,
bije o drzewa,
na szybach dzwoni
i w rynnach śpiewa,
w kałużach pluszcze
letnia ulewa.

I znowu cicho.
Znowu pogoda.
W całym ogrodzie
kałuże, woda...
Po ścieżkach płyną
srebrne strumyki...
Prędko! Zbierajmy l
leśne kamyki,
port budujmy,
gdzie płytkie morze.

Tamy stawiajmy
w ciepłym jeziorze.
Puszczajmy łodzie
z listeczków grusz’
nim ziemię znowu
słońce osuszy...

Leśne szczęście
Lato, pobądź z nami.
Lato, nie uciekaj.
Dom daleko,
gwar daleko,
ale blisko rzeka.
Nie licz nam kukułko,
ile dni zostało,
bo leśnego szczęścia dla nas
zawsze będzie mało.

Spędzając miło czas letnich zabaw nie zapominajcie o bezpieczeństwie Waszym i Waszych bliskich.
Tak jak jest to przedstawione w poniższym wierszu.

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.
Na zakończenie zajęć wykonajcie przydatny do ochłody wachlarz w kształcie pięknego ptaka –
pawia.
Paw z serwetki papierowej
Potrzebne będą
• papierowa serwetka ażurowa
• talerz papierowy
• farby
• pędzel
• klej
• nożyczki
Wykonanie:
Odcinamy fragment serwetki i talerza i sklejamy ze sobą. Z pozostałej części talerza wycinamy
tułów wraz głową.

Malujemy oba elementy i sklejamy ze sobą. Opcjonalnie możemy przykleić do pawia patyczek.

