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Kochane Dzieci
Dzisiaj jest Dzień Taty.
Złóżcie swoim tatusiom życzenia i mocno ich uściskajcie.

Miłą niespodzianką będzie dla każdego taty przygotowana przez Was laurka.

Drodzy Tatusiowie
My również dołączamy się do dziecięcych życzeń
zdrowia, radości i wszelkiego dobra.
Bądźcie zawsze szczęśliwi i dumni ze swoich pociech.
Pozdrawiamy serdecznie
Jolanta Czapla i Jadwiga Majewska

1. „Fale” – zabawa plastyczna.
 Do zabawy przygotuj kartkę oraz kredki pastelowe lub świecowe. Jeżeli takich nie
masz mogą być ołówkowe.
Dziecko podczas słuchania szumu morza, rysuje fale.
https://www.youtube.com/watch?v=aZTEFWQtQ7E
,,Ćwiczę z woreczkiem” – zabawy i ćwiczenia poranne (opis z poniedziałku).
Przestrzeganie zasad bhp.

2. „Zasady bezpiecznego wypoczynku” – rozmowa kierowana.
 Zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku.
 Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu.
 Ukazanie piękna różnych stron Polski.
,,Wakacyjne wyprawy” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej.
Tak niedawno był wrzesień,
a już czerwiec za nami.
Więc przygoda się zbliża
ogromnymi krokami.
Czeka morze i rzeka,
czeka łąka i las, więc na podróż
najwyższy czas.

Jaś wyjeżdża nad morze,
lubi leżeć na plaży.
O słonecznych kąpielach,
już od dawna wciąż marzy.
Jaś jest chłopcem rozsądnym,
więc pamięta przestrogi swojej mamy.
,,Przede wszystkim o zdrowie swoje dbamy”.
Krem na ciało, kapelusz na głowie,
każde dziecko rozsądne to powie.
Nadmiar słońca też może zaszkodzić,
każdy człowiek z tym musi się zgodzić.
Rozmowa na podstawie wiersza.
 Jakie miejsca wypoczynku czekają na dzieci?
 Dokąd wyjeżdża Jaś?
 Co Jaś lubi robić nad morzem?
 Jakim chłopcem jest Jaś?
 jakich przestrogach mamy pamięta Jaś?
 W jaki sposób chronimy swoje ciało przed nadmiarem słońca?
,,Bezpieczne wakacje” – tworzenie zasad.
 Do wody wchodzimy tylko pod opieką dorosłych.
 W słoneczny dzień zakładamy okulary przeciwsłoneczne oraz nakrycie głowy.
 Leśne owoce zbieramy wspólnie z rodzicami.
 Wędrując po górach zakładamy odpowiedni strój.
 W miejscu wypoczynku zostawiamy porządek.
 Przestrzegamy wszystkich zasad zawiązanych z koronawirusem.
,,Piłki” – zabawa z elementem podskoku.
Dziecko wykonuje podskoki obunóż w miejscu, naśladując niskie i wysokie odbijanie
piłki. Toczenie się piłki – dziecko turla się po podłodze.

,,Ostatni dzwonek” – nauka słów i melodii piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=xOSGbkvZkOA
Ostatni dzwonek rozbrzmiewa z wielką siłą,
za chwilę wszyscy w marzeniach się rozpłyną.
Ostatnie gesty i słowa pożegnania,
kilka uśmiechów i kilka łez.
Bo wakacji nadszedł czas.
Wiele przygód czeka nas.
Wspaniali przyjaciele – poznasz ich tak wielu,
odkryjesz razem z nimi piękny świat!
Gorące słońce oświetla nasze twarze.
Już chyba pora pakować te bagaże.
Błękitne niebo, jeziora, rzeki, lasy,
mnóstwo radości, cudowne dni.

3. „Budowle z klocków” – Karta pracy, cz. 4, s. 69.
 Odszukaj dwie identyczne budowle z klocków. Rozwiązanie zapisz na dole strony.

4. „Już niedługo wakacje” – zabawy z piłką na świeżym powietrzu.

