Wtorek 23. 06. 2020 r.
1. Zabawy ruchowe
„Morze i plaża”- zabawa skoczna.
Rodzic wyznacza linię (można wykorzystać taśmę malarską, sznurek lub skakankę).
Dziecko ustawia się twarzą do rodzica. Linia jest przed jego stopami, co oznacza,
że stoi na plaży.
Na hasło: „morze” – dziecko musi wykonać skok do przodu,
na hasło: plaża – wykonuje skok do tyłu.
Rodzic podaje hasła w różnej kolejności, jeśli dziecko nie zareaguje prawidłowo robi
2 podskoki w miejscu.
„Nad morzem” – zabawa naśladowcza.
Dziecko dłońmi wykonuje odpowiednie (wcześniej zaprezentowane przez rodzica) ruchy:
Fala – ręce wykonują faliste ruchy od lewej do prawej strony;
Słońce – „rysują” przed sobą duże koło;
Mewa – ręce wyciągnięte na boki, wykonują ruchy z góry na dół i z powrotem;
Piasek – delikatne uderzanie wszystkimi palcami w podłogę.
„Zabawy nad morzem” – zabawa ruchowa.
Dziecko biega swobodnie po pokoju.
Na hasło rodzica: opalamy się! –dziecko kładzie się na podłodze nieruchomo,
na hasło: pływamy! – dziecko naśladuje ruchem rąk pływanie;
na hasło: gramy! – dziecko wykonuje takie ruchy, jakby grało w piłkę plażową.
2. „Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele” – słuchanie opowiadania
H. Łochockiej,
Bajki dla dzieci - Wróbelek Elemelek cz. 8 (Świat Dzieci)
Link do bajki: https://www.youtube.com/watch?v=lkJwPoM07mk
Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania utworu i budowania poprawnych odpowiedzi
na pytania.
– Gdzie wybrał się Elemelek?
– Co przydarzyło się wróbelkowi?
– Kto pomógł wróbelkowi?
– Z kim bawił się Elemelek na plaży?
– W czym wolał się kąpać wróbelek: w wodzie czy w piasku?

•

„Bezpieczeństwo to podstawa, gdy nad morzem jest zabawa” – wdrażanie
do zachowania bezpieczeństwa podczas pobytu nad morzem.

Oglądanie krótkiego filmu oraz ilustracji. Odwoływanie się do wiedzy i doświadczeń dzieci.
(Załącznik nr 1)
Bezpieczeństwo dzieci nad wodą (Bezpieczne wakacje # 1)
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
•

„Flaga ratownika”

„Czerwona” – zakaz kąpieli.
„Biała” – kąpiel dozwolona.

3. Pokoloruj obrazek wg wzoru lub własnego pomysłu. (Karta pracy nr 1).
4. „Piaskowe budowle”- zabawy w piaskownicy.

Źródło obrazków:
•
•

załącznik nr 1: obrazek nr 1: https://www.jodelka.com.pl/,
obrazek nr 2: https://puzzlefactory.pl/, obrazek nr 3: https://www.szkolneblogi.pl/
karta pracy nr 1: https://www.superkid.pl/kolorowanki-nad-morzem
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