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1. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Wakacje. Książka (s. 76–77) .

Kiedy nam buzie ogrzewa lato, 

czas na przygody z mamą i tatą. 

Czekają góry, pachnące łąki, 

morze i plaża, konie, biedronki!

 

Gdy my będziemy się pluskać w rzekach, 

przedszkole na nas grzecznie poczeka, 

odpoczną w ciszy lalki, zabawki, 

dwie karuzele, miś i huśtawki.

Chętnie wrócimy do naszej pani 

z wakacyjnymi opowieściami 

o sarnach w lesie, o rybkach w morzu 

i ptasich gniazdkach ukrytych w zbożu.

Będziemy liczyć białe muszelki, 

poznamy nowe, ważne literki, 

a ten, kto butów sam nie sznuruje,

 w mig się nauczy! Ja już sznuruję! 

2. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza i ilustracji w książce.

Rodzic  zadaje pytania:

 – Co robili Ada i Olek z rodzicami w górach? 

– Co robili Ada i Olek z rodzicami nad morzem? 

– Dokąd możemy pojechać na wakacje? 

– Co się będzie działo w przedszkolu, kiedy my wyjedziemy na wakacje? 

– Czego możemy się nauczyć w czasie wakacji? 

– Czego nauczyliście się w tym roku w przedszkolu?



3. Wykonanie pomarańczowych lodów sorbetowych. 

Soki pomarańczowe (100% naturalne) lub inny smak, mały kubeczek jednorazowy lub 

foremka do lodów, patyczek. Dzieci nalewają do kubeczków sok, starając się go nie rozlać. 

Rodzic wstawia kubeczki do lodówki. Po około 30 minutach, kiedy sok już lekko się zmrozi

wyjmuje kubeczki, a dzieci wkładają do nich patyczki. Rodzic znów wstawia je do 

zamrażarki na 2 lub 3 godziny.  

Rodzic wyjmuje lody z zamrażarki i pozostawia je na chwilę. Aby lody wyszły w całości z 

foremek lub kubeczków, można je zanurzyć w ciepłej wodzie. Dzieci  jedzą lody, dzielą się 

swoimi spostrzeżeniami na temat ich smaku. Oceniają, czy trudno było je wykonać.  

Smacznego !!!

4. Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej Lody.  

Śmietankowe, owocowe… 

Doskonałe dla ochłody. 

Kiedy upał jest na dworze, każdy lubi lizać… (lody) 

5. Zabawa tematyczna w piaskownicy – Lodziarnia. 

Łyżka do nakładania lodów, foremki, piasek. Rodzic organizuje przy piaskownicy 

lodziarnię. Dzieci za pomocą łyżki do lodów nakładają tyle kulek piasku (lodów), ile życzy 

sobie kupujący. Podają ulubione smaki lodów. 


