
Temat: Wakacje....

Witajcie DZIECIAKI!

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. 

„Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las...”.

Znacie tą piosenkę? Może sobie przypomnicie?

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

Zachęcam Was do wspólnego zaplanowania tego czasu.

 Wypiszcie ( narysujcie ) wspólne pomysły na wakacje. Nie tylko wyjazdy, ale

drobne czynności, które sprawiają Wam radość i przyjemność (np. wyjście na

lody, wycieczka rowerowa, zbieranie kwiatów, spacer, piknik, gra w siatkówkę 

i co tylko ciekawego wymyślicie).

Posłuchajcie wiersza Doroty Kossakowskiej „Wakacyjne przygody”

Chce biegać po plaży i kąpać się w wodzie

i chce ciągle marzyć o wielkiej przygodzie.

Chce łapać motyle i zbierać kwiaty,

to jest też zadanie dla mamy i taty.

Wakacyjna pora, przygód będzie wiele.

Będą się bawić wszyscy przyjaciele.

Bezpieczne na plaży i bezpiecznie w górach,

biegamy po plaży i bujamy w chmurach. 

Pytania do wiersza:

➔ O czym jest wiersz?

➔ Jakie jest zadanie dla mamy i taty?

➔ Kto się będzie bawił?

Gdzie można wyjechać na wakacje? Oto kilka propozycji.

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY




 A Wy jakie macie plany wakacyjne?Jeśli się gdzieś wybieracie, zróbcie listę

potrzebnych rzeczy. Na pewno się przyda! 

Z czym wam się kojarzy morze, góry, miasto, wieś, jezioro i las?

Przyjrzyjcie się obrazkom i sprawdźcie czy macie podobne skojarzenia, a może

zupełnie inne? Pokażcie paluszkiem, co do czego pasuje. 







Na rozluźnienie proponuje masażyk relaksacyjny „Letni spacerek”.

Na niebie płyną obłoki, świeci słońce,

przedszkolaki wybrały się na letni spacer.

Po drodze spotkały panią na szpileczkach,

pana w trampeczkach.

Tu stąpały słonie

i biegły konie,

wtem przemknęła szczypaweczka,

spadł drobniutki deszczyk. 

Czujesz dreszczyk?

Zabawa dydaktyczna „Dokończ zdanie”.

Latem są...

Kiedy słońce świeci...

Lubię lato, bo...

Zapraszam do zabaw ruchowych: 

✔ „Zmień kierunek marszu”- zabawa orientacyjno-porządkowa. Marsz po

pokoju przy klaskaniu rodzica, na mocniejsze uderzenia zmiana kierunku

marszu.

✔ „Jedziemy rowerem”- dziecko leży na plecach i naśladuje jazdę rowerem,

ruchy powolne - jazda pod górkę, szybkie - z górki, umiarkowane - po

równej drodze. 

✔ „Góra-dół”- dziecko na sygnał góra podnosi wysoko ręce, na sygnał dół

- wykonuje skłon. 

Po więcej ćwiczeń gimnastycznych zapraszam tutaj

https://www.youtube.com/watch?v=b1kyvvbXyVA 

https://www.youtube.com/watch?v=b1kyvvbXyVA


Wakacje to cudowny czas zasłużonego odpoczynku. Zapewne wielu z Was będzie

przezywać niezapomniane chwile czy podróże. Pamiętajcie aby wakacje były

czasem nie tylko radosnym ale też bezpiecznym. 

Kochane PRZEDSZKOLAKI!

Jestem pewna, że pamiętacie jakie jutro mamy święto. 

Dzień ojca!

Na pewno macie już coś miłego dla tatusiów przygotowane ale w plikach

załączam piękną laurkę do pokolorowania. 

Praca w książkach:

✔ 5 latki, część 4, strona 62,

✔ 6 latki, część 4, strona 70. 

MIŁEGO DNIA


