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

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,
To już ostatni tydzień zajęć, przed nami wakacje - czas wypoczynku i podróży. Porozmawiamy o
zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji. Poznamy znaki informacyjne i ostrzegawcze na szlakach
turystycznych. Wspólnie zastanowicie się, co należy spakować do plecaka, wyjeżdżając w góry lub
nad morze.
Zakończyliście już edukację przedszkolną, po wakacjach pójdziecie do pierwszej klasy. Życzę Wam,
kochane dzieci, samych sukcesów w szkole i radości. Śmiejcie się, bo jak powiedział Janusz Korczak:
"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".
Dziękuję Wam, Drodzy Rodzice, za zaangażowanie w edukację zdalną i proszę, wspierajcie swoje
dzieci w kolejnym etapie edukacji. Dziękuję Państwu za miłe słowa, zaangażowanie i dobrą
współpracę w roku szkolnym. Życzę dużo zdrowia, przyjemnego wypoczynku. Dziękuję Wam,
Kochane dzieci, że tak pracowaliście dzielnie w odległości od przedszkola, swojej Pani i kolegów i
koleżanek oraz za wspólnie spędzony czas - jestem z Was dumna. Życzę bezpiecznych wakacji,
spędzonych w gronie rodziny i ciekawych przygód.

22.06.2020 Poniedziałek

Temat: "W górach"
Cele:
•
•
•

Utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się w górach.
Rozwijanie pamięci słuchowej.
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

1. "Co zapakujesz do plecaka idąc w góry?"
"W góry"
2. "Góry nasze góry" - wiersz J. Porazińskiej.
Góry nasze góry. Hale nasze hale,
Kto was zna tak dobrze, jak my, górale.
Góry nasze góry, Wy wysokie szczyty.
Kto was przewędrował? Góral rodowity.

Postaraj się odpowiedzieć na pytania:
•
•
•
•

Kto to jest góral?
Gdzie góral wypasa owce?
Co to są hale?
Jak nazywa się góral, który zajmuje się wypasem owiec na halach? (baca)

3. "W górach" - zabawa.
Wspólnie z Rodzicami sprawdź na mapie Polski:
•
•
•

Gdzie leży pasmo najwyższych gór - Tatr.
Spróbuj odczytać nazwy rzek, które mają swoje źródło w Tatrach i nazwy miejscowości z tego
rejonu.
Jaki mają strój ludowy górale, jaką gwarę i potrawy regionalne.

4. "Górski pejzaż" - praca plastyczna.
Namaluj farbami, na dużej kartce papieru, pejzaż górski.
5. Praca w Kp 4, str. 43 a.

23.06.2020 Wtorek

Temat: "Nad wodą"
Cele:
•
•
•

Utrwalanie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie umiejętności matematycznych.

1. "Jak bezpiecznie spędzać wakacje nad morzem" - obejrzyj uważnie filmik.
"Bezpieczeństwo dzieci nad wodą"
•
•
•
•

Gdzie możemy korzystać z wszystkich kąpielisk?
Czy możemy wejść do wody, jeśli jest duża fala?
Jaki kolor flagi informuje nas o zakazie kąpieli?
Czy możemy przebywać w wodzie w czasie burzy?

2. "Morskie zagadki".
Może być niebieskie, szare lub zielone.
Bywa spokojne lub bardzo wzburzone.
Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują,
Jego małe fale stopy ich całują. (morze)

Gdy do ucha ją przyłożę,
Morza szum powróci do mnie.
W tej skorupce małe morze
Lato może nam przypomnieć. (muszelka)

Można na niej się opalać,
Zamki z piasku też budować.
Gdy się znudzi, można z mamą
Brzegiem morza spacerować. (plaża)

Świecę mocno dzionek cały,
Żeby wszystkim ciepło dać.
By zobaczyć, jak przychodzę
Trzeba bardzo wcześnie wstać. (słońce)

Zbierane na plaży
brązowe kamyki.
Pięknie zdobią nam pierścionki
Albo naszyjniki. (bursztynki)

Jest lekkie, okrągłe
I do nadmuchania.
Przyda się każdemu
W nauce pływania. (koło ratunkowe)
3. "Memory" - gra.
"Układamy wzór"
4. "Niech żyją wakacje" - postaraj się zapamiętać piosenkę.
"Niech żyją wakacje"
5. Praca w KP 44 a, 44 b.

24.06.2020 Środa

Temat: "Bezpieczne wakacje"
Cele:
•

Rozwijanie koordynacji ruchowej.

1. "Bezpieczne wakacje" - wysłuchaj piosenki.
"Bezpieczne wakacje"
Czy już potrafisz zadbać o własne bezpieczeństwo w wakacje?
2. "Wakacyjne porady".
"Wakacyjne porady"
3. "Wakacyjne rady" - wiersz Wiery Badalskiej.
Głowa nie jest od parady,

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 go do koszyka.

Biegać boso jest przyjemnie,
ale ważna rada:
– idąc na wycieczkę pieszą
dobre buty wkładaj!
Postaraj się opowiedzieć o wszystkich radach, jakie usłyszałeś w wierszu.
4. "Łódki" - zabawa muzyczno - ruchowa.
"Łódki"
5. "Numer ratunkowy".
"Numer alarmowy"
"Halo, panie policjancie"
6. Praca w KP 4, str. 45 a, 45 b, 48.

25.06.2020 Czwartek

Temat: "Moi przyjaciele"
Cele:
•
•
•

Wdrażanie do stosowania zasad savoir vivre.
Tworzenie skojarzeń do wybranych wyrazów.
Uwrażliwianie na rozwój tolerancji.

1. "Zostań moją przyjaciółką".
"Zostań moją przyjaciółką"
•
•
•

Czy wiesz, jak powinien zachować się dobry kolega?
Kogo możemy nazwać swoim przyjacielem?
Czy można mieć przyjaciela, który mieszka w innym kraju?

2. "Co zapakujesz w góry a co, nad morze?"
"Co zabierzesz w góry, a co nad morze"
3. "Moje skojarzenia" - z czym kojarzą Ci się słowa:
SŁOŃCE - (upał, żar, życie, lato, wypoczynek)
APARAT - (zdjęcia, wspomnienia, wakacje)
PLECAK - (wędrówka, torba, szkoła)
KAPELUSZ - (słońce, bal, plaża)
SAMOLOT - (podróż, lot, wakacje)
ROWER - (wycieczka, rodzice, podróżowanie)
STATEK - (woda, rzeka, morze, wakacje)
4. "Poszukiwanie złota" - eksperyment.
"Poszukiwanie złota"
Potrzebne będą: miska z wodą, żółty miałki piasek, brokat w złotym kolorze, sito.
5. Praca w KP 4, str. 46 a, 46 b.

26.06.2020 Piątek

Temat: "Wakacje"
Cele:
•
•
•

Rozwijanie aktywności ruchowej.
Doskonalenie umiejętności planowania wakacji.
Doskonalenie umiejętności czytania rebusów.

1. "Zumba" - na powitanie.
"Układy taneczne"
2. "Atrakcje w bezpieczne wakacje".
"Atrakcje w bezpieczne wakacje"
"Kubuś - wakacje"
•

Gdzie można miło spędzać wakacje?

3. Zabawy podwórkowe - propozycje.
"10 pomysłów na zabawy z dziećmi"
4. Praca w KP 4, str. 47 a, 47 b, 48 b.
5. "Na pożegnanie" - piosenka.
"Przedszkola czas już minął nam"
"My nie chcemy jeszcze iść"

MIŁEGO WYPOCZYNKU!
ŻEGNAJCIE!!!

