22.06.2020
Termin: 22.06. - 26.06.2020
Temat: "Wakacje"

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,
Przed nami ostatni już tydzień nauki zdalnej. Przetrwaliśmy wspólnie trzynaście tygodni w nowej
rzeczywistości. Mimo trudnych początków, wszyscy daliśmy radę! A teraz czeka nas czas wakacji i
beztroski - najprzyjemniejszy czas w roku. Ale żeby ten czas taki był, przypomnimy kilka ważnych
zasad dotyczących bezpieczeństwa nad wodą i w górach. Wykonamy wakacyjne prace plastyczne
oraz miło spędzimy ten tydzień. Życzymy wszystkim dzieciom i rodzicom bezpiecznych i udanych
wakacji! I do zobaczenia we wrześniu! :)

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

Temat: "Rajska wyspa"

Cele:
•
•
•
•

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego letniego wypoczynku.
Wzbogacenie słownictwa, poznawanie, utrwalanie pojęć związanych z morzem i
bezpieczeństwem.
Zachęcanie do dłuższych, swobodnych wypowiedzi.
Udział w zabawach ruchowych i muzyczno - ruchowych.

1. "Wakacyjne podróże" - opowiadanie Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby.
Posłuchajcie uważnie opowiadania. Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
•
•
•

Co wspólnie rankiem robiła rodzina?
Co to jest globus?
Jaki kontynent chciała najpierw zwiedzić rodzina?

"Wakacyjne podróże"
2. "Rajska wyspa" - piosenka.
Posłuchajcie piosenki i zastanówcie się czy piosenka jest wesoła czy smutna.
"Rajska wyspa"
3. "Mini plaża" - praca plastyczna.
Do wykonania "Mini plaży" potrzebne będą:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

papierowy talerzyk,
żelatyna,
piasek,
papier kolorowy,
niebieska farba,
klej,
kredki,
pędzelek,
nożyczki.

"Mini plaża"
4. "Zabawa rytmiczna z kubeczkami" - zabawa.
"Zabawa rytmiczna z kubeczkami"
5. "Ile sylab - podróże" - zabawa interaktywna.
"Ile sylab - podróże"
Do dzieła!

23 czerwca 2020 r. (wtorek)

Temat: "Wakacyjny Dzień Taty"
Cele:
•
•

Tworzenie atmosfery przyjaźni, zaufania i radości.
Pogłębianie serdecznych więzi między dzieckiem, a rodzicami.

1. "Moja rodzina" - wirtualne puzzle.
"Moja rodzina"
2. "Rodzinna wycieczka" - piosenka.
Wspólnie z rodzicami posłuchajcie piosenki i spróbujcie ją zaśpiewać. :)
"Rodzinna wycieczka"
3. "Żelki truskawkowo - owocowe" - zadanie kulinarne.
Zachęćcie swoich rodziców do wspólnego wykonania domowych żelek.
Potrzebne Wam będą:
•
•
•
•
•

truskawkowy mus,
mleko kokosowe z puszki,
foremki do kostek lodu,
sok z cytryny,
żelatyna.

"Żelki"
4. "Zgaduj zgadula" - zagadki tematyczne.
"Namiot"
Płócienny domek na polanie,
służy turystom za mieszkanie.
"Czerwiec"
Jaki to miesiąc zamyka szkoły
i daje dzieciom urlop wesoły?
"Wakacje"
Trwają dwa miesiące.
Lubią je uczniowie,

bo mogą odpocząć
i stawać na głowie.
"Strój kąpielowy"
Mały, lekki, kolorowy,
latem zawsze modny.
Dobry do hasania w wodzie,
na plażę wygodny.
"Plaża"
Można na niej się opalać,
zamki z piasku też budować.
Gdy się znudzi, można z mamą,
brzegiem morza spacerować.
5. "Jadę, jadę" - zabawa ruchowa.
Zapraszamy Was do zabawy! :)
"Jadę, jadę"

24 czerwca 2020 r. (środa)

Temat: "Bezpieczne wakacje"
Cele:
•
•

Zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego.
Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.

1. "Bezpieczne wakacje" - film edukacyjny.
Obejrzyjcie oba filmy i sprawdźcie, czy zapamiętaliście, jakie mamy zasady bezpiecznego zachowania
się podczas wakacji.
"Bezpieczne wakacje"
"Bezpieczeństwo dzieci w górach"
2. "Akwarium ze słoika" - praca plastyczna.
Do wykonania akwarium potrzebne będą:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

słoik,
muszelki,
klej,
nożyczki,
piasek,
woda,
kolorowy papier,
marker,
ołówek,
pędzelek,
barwniki.

"Akwarium ze słoika"
3. "Reksio ratownik" - bajka dla dzieci.
Obejrzyjcie bajkę i powiedzcie, co przydarzyło się Reksiowi.
"Reksio ratownik"
4. "Zadania dla małych bystrzaków" - zagadki.
Czy udało Wam się odgadnąć wszystkie zagadki?
"Zadania dla małych bystrzaków"
5. "Bezpieczne wakacje" - piosenka.
Posłuchajcie piosenki i zastanówcie się, co zrobić, abyście byli bezpieczni w trakcie wakacji.
"Bezpieczne wakacje"
Dobrej zabawy! :)

25 czerwca 2020 r. (czwartek)

Temat: "Wakacyjne przygody"
Cele:
•
•
•

Zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami, przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek
(morze, góry, las, wieś).
Utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw podczas wakacji.
Aktywizowanie myślenia i rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat.

1. "Przyszło lato" - piosenka.
Zaśpiewajcie piosenkę razem z rodzicami. :)
"Przyszło lato"
2. "Logopedyczne lody" - ćwiczenia logopedyczne.
Potrzebne Wam będzie lusterko. Pamiętajcie, aby ćwiczenia wykonywać powoli. :)
Logopedyczne lody
3. "Zamek z piasku" - praca plastyczna.
Przygotujcie następujące rzeczy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sól,
wodę,
mąkę,
piasek,
kartkę,
farby,
pędzelek,
miskę,
łyżkę.

"Zamek z piasku"
4. "Lista zadań na lato" - zabawa.
Spróbujcie w trakcie wakacji wykonać wszystkie zadania z listy! :)
"Lista zadań na lato"
5. "Zasady bezpiecznych wakacji" - quiz.
Przypomnimy sobie, jakie są zasady bezpiecznych wakacji. Odpowiedzcie na zadane pytanie
tak lub nie.
•
•
•
•
•
•
•

Czy można wchodzić do wody bez wiedzy i opieki rodzica?
Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem, przed wyjściem na słońce?
Czy biała flaga oznacza, że można się kąpać?
Czy na plaży można zakopać śmieci?
Czy w czasie burzy można spacerować po plaży?
Czy jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomego pana?
Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe?

6. "Rowery" - zabawa muzyczno - ruchowa.
Spróbujcie naśladować czynności, o których mowa w piosence. :)
"Rowery"
Powodzenia!

26 czerwca 2020 r. (piątek)

Temat: "Podróże małe i duże"
Cele:
•
•
•
•

Rozwijanie umiejętności planowania.
Poznanie środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego.
Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi.
Kształtowanie orientacji przestrzennej.

1. "Środki lokomocji" - zagadki słuchowe.
Spróbujcie odgadnąć wszystkie dźwięki. :)
"Środki lokomocji"
2. "Podróże małe i duże" - piosenka.
Posłuchajcie piosenki i spróbujcie zapamiętać, dokąd chciała podróżować dziewczynka. :)
"Podróże małe i duże"
3. "Czym pojadę na wakacje?" - bajka edukacyjna.
Obejrzycie bajkę i spróbujcie naśladować odgłosy różnych środków komunikacji.
•
•
•
•
•
•

Pociąg - puff, puff, puff...
Samolot - sssyyyyyyy...
Samochód - brum, brum, brum...
Rower - dzyń, dzyń, dzyń...
Autobus - ter, ter, ter,
Statek - szu, szu, szu...

"Środki transportu"
4. "Lot balonem" - praca plastyczna.
Do wykonania pracy potrzebne Wam będą:
•
•
•

kolorowy papier,
klej,
nożyczki.

"Lot balonem"

5. "Maszynista zuch" - zabawa ruchowa.
"Maszynista zuch"

