Drodzy Rodzice i Przedszkolaki.
W tym tygodniu porozmawiamy sobie o prawach i obowiązkach dzieci oraz
o dzieciach z różnych stron świata. Poruszymy również temat przyjaźni, gdyż wszyscy
wiemy jaką dużą rolę odgrywają w naszym życiu przyjaciele. Warto mieć dobrych przyjaciół
wokół siebie. Zwrócimy uwagę również oglądając prezentację ,,Dzieci Świata”, że każde
dziecko jest inne, ma inny kolor skóry, inny kształt oczu, inne fryzury i ubrania. Zapewniam
was jednak, że pomimo tego, że różnią się wyglądem, wszystkie kochają się bawić z kolegami
i koleżankami tak jak wy. Ważnym elementem jest uświadomienie dzieciom, że pomimo
swojego młodego wieku mają swoje obowiązki. Przedszkolaki są bardzo mądre, samodzielne,
nie wyręczajmy ich i nie bójmy się powierzać im zadań do wykonania np. opieka nad
zwierzątkiem, wyrzucenie śmieci, posprzątanie pokoju, nakryć do posiłku. Dajmy poczuć się
im ważnym i potrzebnym.
Dziękuję również rodzicom za współpracę i pomoc w edukacji Naszych dzieci. Jestem
bardzo dumna z moich podopiecznych, jak widzę jakie postępy poczynili. Dziękuję za
nadsyłane zdjęcia i liczę na więcej.
Nie mogę zapomnieć, że w miesiącu czerwcu wszystkie dzieci mają swoje święto –
Dzień Dziecka!
WSZYSTKIM DZIECIOM Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA ŻYCZĘ DUŻO ZDROWIA,
SZCZĘŚCIA, SPEŁNIENIA MARZEŃ ORAZ BEZTROSKIEJ ZABAWY I DUŻO
UŚMIECHU!
Pozdrawiam serdecznie – p. Marika

CEL WIODĄCY: Wspieranie całościowego rozwoju dziecka poprzez rozwijanie
umiejętności społecznych.
PPWP:25
Termin realizacji: 01.06.2020r. – 05.06.2020r.

Poniedziałek 01.06.2020r. DZIEŃ DZIECKA

1. Narysujcie zwoją ulubioną zabawkę.
2. Rozmowa o emocjach: jestem szczęśliwy, gdy… - zwrócenie uwagi na wypowiadanie
się całym zdaniem.
3. Zaprowadź dzieci do zabawki – zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki.
https://2.bp.blogspot.com/brNW1ld9Wss/XORAqLkeZeI/AAAAAAAAFXQ/4xG7RRGN_r4
aBxPcVzmfJPjRRaBY5OL0gCEwYBhgL/s1600/dzieci%2Bi%2Bprezenty-1.png
4. Zabawy z bańkami mydlanymi – dmuchanie, łapanie, dzieci bardzo lubią takie
zabawy.
5. Zabawy przy muzyce – ulubione dziecięce przeboje
https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs
https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
6. Dyplom z okazji Dnia Dziecka - każdy z was jest wyjątkowy. Podpiszcie się.
https://szkolnenaklejki.pl/userdata/public/gfx/9827/Dyplom-dzien-dziecka-wzor-1.jpg

Wtorek 02.06.2020r.
1. Wiersz "Przyjaciel" J. Kaczanowska.
http://www.pse.edu.pl/grupy/gumisie/wiersze-i-piosenki-2016-2017/przyjaciel-j-koczanowska
Odpowiedzcie na pytania: ,,Kto to jest przyjaciel?”, ,,Kto jest twoim przyjacielem?”.
2. Kodowanie zaprowadź dziewczynkę do przyjaciół.
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Czerwiec19.jpg
3. Śpiewanie piosenki, wystukiwanie rytmu na kredkach - piosenka ,,Podajmy sobie
ręce”.
https://www.youtube.com/watch?v=EkDzE_EHH_A
4. Praca plastyczna serce dla przyjaciela – z dostępnych materiałów w domu: plasteliny,
modeliny, wycinanek, zakrętek itp.
5. Zabawa ruchowa – utrwalanie liczenia.

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

6. Policz dzieci i połącz z odpowiednią liczbą. (dzieci 5-letnie)
https://zapodaj.net/7522193b931aa.jpg.html
7. Połącz dzieci od największego do najmniejszego. (dzieci 4- letnie)
https://zapodaj.net/e144c177348b2.png.html

Środa 03.06.2020r.
1. Prezentacja prawa i obowiązki dzieci. (Naciśnijcie w prawym górnym rogu – wyświetl
prezentację).
https://docs.google.com/presentation/d/1PBma7AdY69SpAyzO_YR2dNZx8rII9LRV
Cbw89-yhzfg/edit?usp=sharing
Odpowiedzcie na pytanie: ,,Jakie mam prawa i czy mam jakieś obowiązki”.
Wypowiadamy się całym zdaniem.
2. Piosenka o Prawach Dziecka – próby śpiewania refrenów.
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
3. Improwizacja ruchowa do piosenki z wykorzystaniem wstążek, chusteczek - We are
the World. Określenie tempa tworu.
https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI
4. Oglądnijcie bajkę prawach dziecka.
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4

Czwartek 04.06.2020r.
1.

Prezentacja Dzieci Świata i zabawy z różnych stron świata.

Oglądnijcie i powiedźcie czym się różnią dzieci przedstawione na obrazkach. (oczy, ubiór,
kolor skóry)
https://docs.google.com/presentation/d/1FyyIkoeOzrzd14m6i7xMPCLfn8PMIb8KH2uapeh2
Nt8/edit#slide=id.p
2. Połącz cyfry od 1-10

- 5-latki

https://i.pinimg.com/564x/09/ed/1f/09ed1fb61e1d2c26c988ea5a4360189b.jpg

3. Indiański taniec -improwizacja ruchowa przy muzyce można zagrać na instrumencie jaki
znajdziemy w domu (klocki, pokrywki, kubeczki szklane, łyżeczki itp.)
https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY
5. Zabawa konstrukcyjna „Mur chiński”, wykorzystanie klocków znajdujących się w
domu.
6. Karta pracy - Indianin pokoloruj według kodu
https://zapodaj.net/e3fb4f7f9ba98.jpg.html

Piątek 05.06.2020r.
1. Policz piórka i wklej odpowiednią ilość oczek. Zwróćcie uwagę na bezpieczne
korzystanie z nożyczek)
https://i.pinimg.com/564x/f1/65/bf/f165bfe22aee9256520238682db7b348.jpg
2. Karta pracy – zaprowadź dzieci do ich domów.
https://zapodaj.net/d15b5168d1c39.jpg.html
3. Ćwiczenia spostrzegawczości
https://view.genial.ly/5eca59e2f3aac90d34a37c23
4. Zabawa ruchowa – utrwalanie pojęć góra, przód, tył, w bok)
https://www.youtube.com/watch?v=47jquUszRas
5. Śpiewanie piosenki oraz układanie choreografii do piosenki - Wszystkie dzieci nasze
są - Majka Jeżowska.
https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ
6. Puzzle
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/241500-dzieci-%C5%9Bwiata
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/241507-dzieci-%C5%9Bwiata-1

UDANEJ ZABAWY, TRZYMAM KCIUKI

- 5latki
- 4 latki

