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Co można robić latem? 

 Na początek proponujemy film edukacyjny ,,Zagadkowe lato”. Dowiecie 

się co można robić latem.                                                                                                                                                                     

link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=IM6-4yMGXW4&t=55s 

 

 Jeśli nie możecie zrobić zamku z piasku na plaży, to możecie wykonać go w domu.                 

Pomoże wam instrukcja zawarta w linku:  

https://www.youtube.com/watch?v=hTNpX0C1kXA&ab_channel=MojeDzieciKreatywnie 

 

 Teraz trochę pośpiewajmy. Proponujemy piosenkę ,,Lato na dywanie”                                                          

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ&ab_channel=%C5%9Awiatdziecka 

Wysłało po nas lato swój dywan latający. 

Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońcem. 

Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało 

I nasze ukochane wakacje zawołało. 

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami. 

Lato, lato, lato, bądźmy kolegami. 

Lato, lato, lato, lato z przygodami. 

Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami. 

Będziemy w morzu pływać i w piłkę grać na plaży. 

Piosenki razem śpiewać i razem w nocy marzyć. 

I co dzień na dywanie będziemy razem latać. 

Do wszystkich najpiękniejszych zakątków tego świata. 

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami… 

 Możecie również poukładać wirtualne puzzle.                                                                                         

link do puzzli: https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/188722-kolorowy-obrazek-

uk%C5%82adanki-uk%C5%82adanka 

 

POWODZENIA! 
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Niech żyją wakacje! 

 Na początek proponujemy wiersz W. Badalskiej ,,Wakacyjne rady”. 

Przypomnicie sobie ważne zasady, których należy przestrzegać podczas 

wakacji.  

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. 

 

Biegać boso – przyjemnie, ale ważna rada: 

Idąc na wycieczkę dobre buty wkładaj. 

 

 Zachęcamy również do obejrzenia filmów edukacyjnych: ,,Bezpieczne wakacje w górach” 

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio&ab_channel=123Edukacja                            

oraz ,,Bezpieczne wakacje nad wodą”                                                                                                               

link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&ab_channel=123Edukacja 

 

 Na koniec piosenka ,,Niech żyją wakacje”                                                                                                                       

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY&ab_channel=zielony11smok 

 

Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las, 

i niebo, i słońce, wolny, swobodny czas. 

Pojedzie z nami piłka i kajak, i skakanka, 

będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka. 

 

Gorące, złote słońce na ciemno nas opali, 

w srebrzystej, bystrej rzece będziemy się kąpali. 

Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las, 

i niebo, i słońce, wolny, swobodny czas. 

 

 

ŻYCZYMY ZDROWYCH, SŁONECZNYCH, BEZPIECZNYCH WAKACJI! 
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