Poniedziałek 29.06.2020r.
Temat: Wakacyjne rady.
Cele:
 wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad i nienarażania się na
niebezpieczeństwo w okresie wakacji,
 rozwijanie pamięci i uwagi.
1. Rysowanie obrazka zgodnie z tekstem wiersza Z. Beszczyńskiej „Kołysanka
letnia”.
Po zielonej łące idzie sobie słońce.
Idzie sobie boso przez wieczorną rosę
i w niebie wysokim maluje obłoki.
Na tym fioletowym złożył do snu głowę.
Na tamtym czerwonym -włosy rozplecione,
a na tym błękitnym jego sny zakwitną,
gdy w srebrzystej dali księżyc się zapali.
2. Rebus fonetyczny „Rady na wakacje”.
Dziecko róznicuje pierwsze głoski w nazwach obrazków/ w słowach ryba i dynia –
drugą głoskę/, syntezuje i podaje hasło.
Worek, arbuz, kot, agrafka, cebula, ryba, jajko, narty, ekran, rak, ananas, deska,
dynia./

3. Zapoznanie z treścią wiersza „Wakacyjne rady”.
Głowa nie jest od parady
i służyć ci musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.
Gdy huczą grzmoty,
szumi ulewa.
Nie chroń się nigdy
pod wysokie drzewa.

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.
Coś tam pełza w trawie.
Wąż? A może żmija”?
I węża i żmiję
z daleka omijaj.
 Zabawa „Dlaczego?”
R. rzuca do dziecka piłkę i zadaje mu pytanie dotyczące treści wiersza. Dz.
Odpowiada i odrzuca piłkę w kierunku R.
 Dlaczego należy osłaniać głowę przed słońcem?
 Dlaczego nie wolno w czasie burzy, chować się pod wysokim drzewem?
 Dlaczego wolno kąpać się tylko w obecności osób dorosłych?
 Dlaczego nie wolno zrywać nieznanych jagód?
 Dlaczego nie wolno zbierać grzybów, których się nie zna?
 Dlaczego należy unikać kontaktów ze żmiją lub wężem?
4. Pomocne znaki – nauka odczytywania znaków, co wolno robić lub zakazujących
różnych aktywności ze względu na możliwe niebezpieczeństwo.
 Porównywanie kształtów i kolorów znaków.

5. Flagi na plaży – wskazywanie co oznaczają kolory flag na plaży, rozmowa na
temat ilustracji / zwrócenie uwagi na morskie fale - porównywanie ich/.

6. Zabawa "Wybieramy się na wakacje": R. mówi, że wyjeżdżając na wakacje
bierzemy ze sobą wiele różnych rzeczy. Prosi dziecko, żeby wymieniało zabierane
rzeczy, których nazwy zaczynają się wymienioną przez niego głoską. Potem można
nastąpić dzielenie na sylaby i głoski nazw przedmiotów, liczenie przedmiotów)
p- plecak, piłka
s- sandały , spodnie, strój
m- mydło, materac,
b- buty, basen, bluza
ł- łopata, łódka
d- deskorolka, dres
k- koszula, klocki, kurtka, koc
r- ręcznik, rower
o- okulary
w-wiaderko
7. Zabawa dydaktyczna "Wolno czy nie wolno"- ocena prawdziwości zdań. R. rozdaje
dziecku buźki mimiczne- uśmiechnięte i smutne. Kiedy odpowiedź na pytanie jest
twierdząca dz., pokazuje buźkę uśmiechniętą, a kiedy jest przecząca- buźkę
smutną. R. zadaje pytania dotyczące zasad odpowiedniego zachowania się
podczas wakacji
Czy w czasie burzy można chować się pod drzewem?
 Czy można bawić się bezpiecznie na placu zabaw?
 Czy można wybiegać za piłką na jezdnię?
 Czy w czasie wakacji możemy brać słodycze od osób, których nie znamy?
 Czy w czasie wakacji, spaceru można oddalać się od rodziców?
 Czy w czasie wakacji można rozmawiać z nieznajomymi?
 Czy możemy poprosić o pomoc policjanta, kiedy się zgubimy?
 Czy w lesie można palić ognisko?
 Czy na wakacjach możemy się kąpać w miejscach do tego wyznaczonych?
8. Oglądanie filmu „Bezpieczne wakacje”.
https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4

