
 

 

Temat tygodnia: Wakacje tuż- tuż 

 

Temat dnia: Upragnione wakacje 

Wtorek  30.06.2020r. 
Cele szczegółowe:  

 uważnie słucha tekstu wiersza 

 samodzielnie przygotowuje lemoniadę 

  bierze udział w rozmowie, odpowiada na pytania 

 śpiewa piosenkę 

 rozwija logiczne myślenie 

 wykonuje pracę plastyczną 

 

 

 

Witamy Rodziców i Dzieci    

Dzisiaj zapraszamy Was na ostatnie zajęcia  w tym roku szkolnym. 
 

 

 Posłuchajcie wakacyjnego wiersza – Jedziemy na wakacje 

 

Jedziemy na wakacje do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko o piękną pogodę. 

Jedziemy na wakacje nad morze, na plażę. 

Kolorowe muszelki przynieś, falo, w darze. 

Jedziemy na wakacje w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, za mgłą, za obłokiem. 

Jedziemy na wakacje Na Mazury? Może! 

 

 Przysmaki  lata  – przygotowanie letniej lemoniady. 

 

Dzieci samodzielnie komponują lemoniadę. Do szklanek wrzucają: schłodzone owoce, kostki 

lodu, zalewają je wodą mineralną. Rodzic pyta: Jak się czujemy, gdy chce nam się bardzo pić? 

(suchość w ustach, spierzchnięte wargi, kręci się w głowie, brak siły). Rodzic wyjaśnia, że 

nawadnianie organizmu podczas upału jest bardzo ważne, chroni przed zachorowaniem. 

https://www.youtube.com/watch?v=dvnPdf0HwVs 

https://www.youtube.com/watch?v=dvnPdf0HwVs


 

 

 

albo lemoniada arbuzowa – https://www.youtube.com/watch?v=PS_aqtX8Nl0 

 

    
 

Składniki  ( na 6 foremek ): 

 

600g świeżych truskawek 

60g cukru pudru (lub do smaku) 

1,5 łyżki soku z cytryny 

Sposób przygotowania: 

 

Truskawki umyć, osuszyć i odszypułkować. Dodać sok z cytryny i cukier puder. Zmiksować 

blenderem na gładką masę. . 

Masę truskawkową przelać do pojemniczków na lody i włożyć patyczki ( mogą być również 

nieduże pojemniki po jogurtach, a do tego drewniane patyczki). Wstawić do zamrażalnika na 

parę godzin, a najlepiej na noc. 

Wyciągnąć lody z pojemników, ocieplając je w dłoniach lub wkładając na parę sekund do 

ciepłej wody. 

Smacznego   

 

Jeżeli macie ochotę możecie zamiast lemoniady zrobić lody ( sorbet). 

Podaję Wam prosty przepis . 

Wlewamy sok owocowy lub zblendowane owoce ( o to poproście kogoś dorosłego) do 

kubeczka po jogurcie, wkładamy do niego patyk po lodach lub plastikową łyżeczkę, wkładamy 

na kilka godzin do zamrażalnika. 

 

Takie lody to sorbet. 

Smacznego  

 https://www.youtube.com/watch?v=GjrAurfN3nU 

 

                

https://www.youtube.com/watch?v=PS_aqtX8Nl0
https://www.youtube.com/watch?v=GjrAurfN3nU


 

 

 

 Piosenka – Lody 

wysłuchajcie piosenki – Lody 

https://www.youtube.com/watch?v=1a3x6elr7Og 

 

 Wakacyjne rady – nie od parady 

poproście Rodziców, aby przeczytali Wam kilka dobrych – wakacyjnych rad 

 

  

 
 

 Wakacyjna lista wyzwań  do wykonania 

 

spójrzcie  na Wakacyjną listę wyzwań i może podczas wakacji wykonajcie poniższe zadania   

  

https://www.youtube.com/watch?v=1a3x6elr7Og


 

 



 

 

  
 

 Praca plastyczna   – Lody 

Przyklejanie lub narysowanie: kolorowych kół (gałek lodowych) i rożka – ozdabianie kredkami 

lub innymi materiałami znajdującymi się w domu. Inna propozycja: przyklejamy rożek, waciki 

farbą zabarwiamy i zaraz kulki lodowe otrzymamy. Ile kulek ma Wasz lód? Policzcie. 

 

   
Udanej zabawy 



 

 

KOCHANE STORCZYKI , DRODZY RODZICE  
 

Bardzo dziękujemy Wam za ten  szczególny i trochę inny  rok szkolny . 
  Za Wasze zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w edukacji zdalnej . 

Z okazji nadchodzących wakacji życzymy Wam dużo odpoczynku i wielu 
wspaniałych, bezpiecznych  przygód. 

Mamy nadzieję, że wrócicie do nas wypoczęci, zadowoleni  
i z zapałem do pracy. 

Mamy nadzieję, że wszyscy spotkamy się we wrześniu. 
 

  

 
  

 
Pozdrawiamy Was serdecznie 

Trzymajcie się ciepło – Pani Edyta i Pani Justyna 


