Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!
Witamy Was serdecznie w ostatnim tygodniu zabawy i nauki w tym roku szkolnym!
Każdy potrzebuje odpoczynku, relaksu, zmiany otoczenia. Z wielką radością wyjeżdżamy na urlop.
Jeziora, góry, morza, łąki i lasy, miasta i wsie – dają wytchnienie, pomagają zregenerować siły.
Ważne jednak, aby w tym czasie dbać o swoje bezpieczeństwo. W tym tygodniu przedszkolaki będą
poznawały różne środowiska, środki transportu oraz zdobędą wiedzę dotyczącą bezpiecznej zabawy
i spędzania czasu podczas wakacji.
Dziękujemy Rodzicom za cały wysiłek włożony w nauczanie zdalne.
Dziękujemy za nadesłane zdjęcia i relacje z Waszej wspólnej zabawy i nauki. Cieszymy się widząc
jak wspaniale spędzacie czas!
Życzymy wszystkim zdrowych i bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym!
Pozdrawiamy,
p.Paulina i p.Małgosia
TERMIN REALIZACJI: 22.06-26.06.2020 r.
LICZBA GODZIN PPWP: 25
Cel główny: wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności dbania o
własne bezpieczeństwo

Poniedziałek 22.06.2020
1. "Czym podróżujemy" - oglądanie różnych środków transporu. Dostrzeganie różnic i
podobieństw. Dzielenie nazw na sylaby.
Które z tych środków transportu mają koła? Które z pojazdów mają 4 koła, a które 2?
Które pływają po wodzie? Które latają?
https://zapodaj.net/c12fd6017dc9a.jpg.html
2. "Jedziemy na wycieczkę" – historyjka obrazkowa
Dziecko opisuje sytuacje przedstawione na obrazkach. Następnie układa obrazki w odpowiedniej
kolejności, uzasadniając swój wybór
https://zapodaj.net/0bfd6fb5ab91f.jpg.html
3. Pojazdy przyszłości – zabawy konstrukcyjne. Dzieci budują pojazdy z klocków według
własnych pomysłów.
4. Zabawa ruchowa przy piosence "Jedzie pociąg z daleka"
Rodzic jest maszynistą, za nim ustawia(ją) się dzieci. Uczestnicy zabawy poruszają się powoli –
pociąg rusza ze stacji, coraz szybciej. Jeżeli jest więcej uczestników zabawy pociąg rozwozi
wszystkich na odpowiednie miejsca.
https://www.youtube.com/watch?v=ozB2D5h3w0k
5. Wiersz logopedyczny "Niedługo wakacje"
Niedługo wakacje

Wyjedziemy pociągiem,
Autem lub autobusem.
Zamieszkamy nad morzem,
W górach lub nad jeziorem!
Pobiegniemy do lasu,
Gdzie szum drzew nas ucieszy.
Albo z piasku będziemy wielkie babki lepić!
Brykać sobie będziemy jak malutkie koniki.
Lizać lody, gdy upał,

Dzieci powtarzają onomatopeję: czu,
czu, czu, czu, czu.
Powtarzają onomatopeję: brrrum,
brrrum, brrrrum.
Powtarzają onomatopeję: szszszu,
szszszu, szszszu.
Powtarzają onomatopeję: szszszu, szszszu,
szszszu.
Dzieci wypychają językiem policzki.
Kląskają.
Wysuwają języki do przodu, udają lizanie
loda – poruszają czubkiem języka
z dołu do górnej wargi.

Albo robić pikniki!
Posłuchamy nad stawem żab zielonych kumkania Powtarzają onomatopeje: kum, kum, kum, rech,
rech, rech.
Lub na łące wśród kwiatów trzmiele będziemy ganiać! Powtarzają onomatopeję: bzzzz, bzzzz, bzzzz

Wtorek 23.06.2020
1. "Pomysły na lato z Tatą" – klasyfikowanie obrazków ze względu na przeznaczenie.
Dzieci wycinają obrazki: plażę, polanę, biwak, dom i przyporządkowują do nich poszczególne
elementy odpowiadając na pytanie: Gdzie przyda nam się.... (gitara, namiot, wiaderko, itd zgodnie z
obrazkami).
https://zapodaj.net/0063a528e9021.jpg.html
https://zapodaj.net/ea3f6842bbf64.jpg.html
https://zapodaj.net/f88f5049f42ea.jpg.html
https://zapodaj.net/9afaa85e5e98b.jpg.html
2. "Słoneczne rymy" – zabawa słowna
Rodzic wypowiada słowo, do którego dziecko odnajduje rym.
Przykłady:
lody (schody)
drzewa (mewa)
czapka (babka)
żyrafa (szafa)
chmury (góry)
kajaki (lizaki)
łódka (kłódka)
płot (kot)
ryby (grzyby)
3. Prezent dla Taty – pomysły na prezenty:
Breloczek w kształcie auta http://m.wielkiezarcie.com/artykuly/prezent-na-dzien-taty-breloczekautko-30101626
Papierowy krawat https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,4571cd5.html
Ramka z patyczków https://dzieciakiwdomu.pl/2015/06/ramka-z-patyczkow-kreatywny-prezent-nadzien-mamy-taty.html

Pojemnik na długopisy https://321startdiy.pl/pojemnik-na-dlugopisy-prezent-dla-dziadka-lub-taty/
4. Karta pracy "Narzędzia Taty"
https://zapodaj.net/c9247f1699009.jpg.html

Środa 24.06.2020
1. "Plażowe rytmy" – zabawa rytmiczna.
Dziecko otrzymuje dwie puste butelki plastikowe, do których wsypuje "plażowy piasek" (bułkę
tartą). Następnie sprawdza jaki dżwięk wydają instrumenty. Rodzic wymyśla sekwencję rytmiczną
z wykorzystaniem butelek, np. dwa uderzenia butelkami o podłogę, jedno uderzenie butelką o
butelkę, trzy potrząśnięcia butelkami. Zadaniem dziecka jest jej powtórzenie.
2. Praca plastyczna Żaglówki na jeziorze. Dzieci malują połowę talerzyka papierowego na żółto, a
połowę na niebiesko. Na niebieskiej części układają i przyklejają żaglówki (z dwóch trójkątów i
trapezu jako podstawy wycięte z kolorowego papieru).
3. Która żaglówka popłynie dalej? Dmuchanie na kulki papieru ustawione na krawędzi stolika.
4.Karty pracy
Plażowe rytmy https://zapodaj.net/40e9fec8987bd.jpg.html

Czwartek 25.06.2020
1. Wakacyjne rady – słuchanie wiersza Wiery Badalskiej.
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 do koszyka.
Biegać boso – przyjemnie,
Ale ważna rada:
Idąc na wycieczkę,
Dobre buty wkładaj! (...)

Rozmowa kierowana pytaniami.:
− Jakich rad udzieliła nam autorka wiersza?

Ustalenie zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie wyjazdów wakacyjnych:
– należy osłaniać głowę przed słońcem i zakładać kapelusz, czapkę lub chustkę,
– należy chronić skórę przed nadmiernym słońcem kremem do opalania i oczy okularami
przeciwsłonecznymi,
– kąpać się można tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, w obecności ratownika,
– na łódkach, rowerach wodnych i kajakach można pływać tylko pod opieką dorosłych,
– nie wolno zrywać i jeść nieznanych roślin,
– na wycieczki, np. w góry, do lasu, należy zakładać wygodne buty.
2. Karta pracy
Co zabieramy ze sobą na plażę? https://zapodaj.net/56bdc228a20c6.jpg.html
Dzieci nazywają przedmioty na obrazku.
3. „Kapelusze” – zabawa naśladowcza.
Dzieci trzymają w dłoniach krążki – to kapelusze. Na hasło: Zakładamy kapelusze! – dzieci kładą
krążki na głowach i chodzą w kapeluszach. Na hasło: Wiatr zwiał kapelusz z głowy! – dzieci unoszą
ręce z krążkami wysoko w górę. Na hasło: Zdejmujemy kapelusze! – dzieci umieszczają krążki
za głowami, łokcie mają szeroko rozłożone w bok.

Piątek 26.06.2020
1. Nauka piosenki Niech żyją wakacje. Osłuchanie się ze słowami i melodią utworu. Rozmowa na
podstawie tekstu piosenki. Śpiewanie piosenki z różnym natężeniem głosu.
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
2. Zagadki słowne o wakacjach (wybrane zagadki)
http://rodzice.net/news/zagadki-dla-dzieci/lato.php
3. Karta pracy https://zapodaj.net/30bebbcc17fa4.jpg.html
4. Ćwiczenia gimnastyczne:
− „Wspinamy się po górach” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
Dzieci naśladują wspinanie się pod górę – wykonują rytmiczne ruchy rąk i nóg. Unoszą ramiona
coraz wyżej, nogi przechodzą do wspięcia na palce.
− „Łódka kołysze się na falach” – ćwiczenia mięśni tułowia.
Dzieci ustawiają się w parach z rodzicami, siadają naprzeciw siebie z nogami w rozkroku, stopy
sklejają ze stopami osoby naprzeciwko, podają ręce. Kołyszą się do przodu i do tyłu.
− „Rozbawione misie” – zabawa z elementem czworakowania.
Dzieci chodzą i biegają na czworakach. Przechodzą do leżenia tyłem, wykonują swobodne ruchy
uniesionymi w górę rękami i nogami.
− „Obserwowanie ptaków przez lornetkę” – ćwiczenie mięśni grzbietu.
Dzieci leżą przodem, ręce wspierają na łokciach. Spoglądają przez zwinięte dłonie jak przez
lornetkę.
− „Gąsienica” – ćwiczenie stóp.
Dzieci stoją, stopy mają złączone, kolana trzymają razem. Poruszają się poprzez rytmiczne
podkurczanie i prostowanie palców stóp.

