Poniedziałek 22. 06. 2020 r.
Dzień dobry.
Kochane Przedszkolaki już wkrótce wakacje.

1. Zabawy ruchowe – pamiętaj przedszkolaku o zasadach bezpiecznej zabawy.
„Zmień kierunek marszu”– zabawa orientacyjno – porządkowa.
- Marsz po obwodzie koła przy dźwiękach bębenka, na mocniejsze uderzenia
kierunku marszu.

zmiana

„Jadą pojazdy” - zabawa ruchowa z elementem biegu.
- Dziecko biega w różnych kierunkach i naśladuje odgłosy pojazdów: samochodu, karetki
pogotowia, motoru, policji.
„Jedziemy rowerem” - ćwiczenia mięśni nóg.
- Dziecko leży na plecach i naśladuje jazdę rowerem,
powolną – jazda pod górę, szybką – z górki.
•

„Rodzinny wypoczynek” – zabawa z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak
(masażyk).
Cieszy się rodzina na to – oburącz rysujemy serce na plecach dziecka
że nadchodzi ciepłe lato: – ocieramy wierzchem dłoni czoło dziecka
tato auto już maluje – gest „zamiatania” dłonią po plecach
mama rower poleruje – masujemy piąstką wybrane miejsca na plecach dziecka
ja zaś wolę leżeć w łodzi – całą dłonią rysujemy fale
tam mnie wiatr najlepiej chłodzi. – dmuchamy na szyjkę dziecka

2. „Co to?”- rozwiązanie zagadki
Dwa ciepłe miesiące,
lubi je dzieci tysiące.
Wtedy dużo wypoczywają,
nad morze lub w góry wyjeżdżają. (wakacje)

•

Wysłuchanie wiersza B. Szelągowskiej.
„Na wakacje ruszać czas” (Załącznik nr 1)
Za dni kilka – o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.
A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.
Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać hen - do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby,
albo w rzece łowić ryby.
Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.
Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.

* Rozmowa na temat wiersza
– Gdzie można pojechać na wakacje?” – wskazywanie przez dziecko ilustracji
przedstawiających morze, góry, las, jezioro, wieś. (Załącznik nr 2)
– Co możemy robić podczas wakacji?
* Oglądanie krótkiego filmu pt.
„Kubuś - Wakacje - bajka dla dzieci”
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E
Rozmowa na temat filmu:
– Gdzie pojadą dzieci w czasie wakacji?
– Jakie atrakcje czekają na dzieci podczas wakacyjnych podróży?

* „Gdzie chciałbym/ chciałabym pojechać na wakacje?” – swobodne wypowiedzi dziecka.
Rodzic wskazuje na mapie Polski miejsca, o których mówi dziecko. (Załącznik nr 3)

3. „Moje wakacje”- praca plastyczna.
Narysuj lub namaluj farbami wakacyjny obrazek.
Możesz go podarować tatusiowi z okazji Dnia Taty.

4. Przedszkolaku!
Jutro 23 czerwca.
Swoje święto obchodzą Tatusiowie.
Naucz się na pamięć i powiedz tatusiowi wiersz.

Tato, tato, co Ci dam.
Jedno serce tylko mam.
A w tym sercu róży kwiat,
Żyj nam tato, żyj 100 lat!
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