26.06.2020 r. - piątek

Temat: Pożegnania nadszedł czas.

I. Zabawa plastyczno – techniczna: „Plakat – kolaż „Rady na bezpieczne wakacje”.
Do wykonania tej pracy potrzebne będą kolorowe gazetki, nożyczki, klej, kredki lub
pisaki i większa kartka sztywnego papieru.
W gazetkach wyszukaj i wytnij elementy, z których zrobisz kolaż – naklej je na
dużą kartkę papieru i uzupełniaj swoimi rysunkami, stosując się do wskazówek:
• W lesie – zachowujemy się cicho, nie straszymy zwierząt, nie niszczymy roślin, nie
zbliżamy się do dzikich zwierząt, nie zbieramy nieznanych grzybów, nie zrywamy
nieznanych roślin.
• Nad wodą (nad morzem, nad jeziorem) – kąpiemy się w miejscach wyznaczonych,
w obecności dorosłych.
• W górach – chodzimy po wyznaczonych szlakach, zwracamy uwagę na pogodę,
która w górach jest bardzo zmienna.
• W mieście – bawimy się z daleka od ulicy, nie bierzemy do rąk nieznanych
przedmiotów.
Gdy zrobisz kolaż według wskazówek, awansujesz do grona BARDZO
POMYSŁOWYCH STARSZAKÓW!
II. Zabawa ruchowa: „ Jestem sportowcem”. Naśladuj:
- wyskoki z energicznym wyprostowaniem rąk – takie jak przy odbijaniu piłki
plażowej;
- rzuty piłką do celu – gdy obie ręce trzymają piłkę, następnie, gdy rzucasz prawą i
lewą ręką na zmianę;
- wymachy nogami – tak jak przy kopaniu piłki;
- wielkie kroki po podłodze – z przysiadem (wspinaczka po głazach);
- podnoszenie ciężarów.
III. Patrząc na obrazki pokazujące dzieci na placu zabaw, opowiedz całymi zdaniami
co one robią? Jak są ubrane? Oczywiście, jeśli ćwiczysz już samodzielne czytanie,
odczytaj napisy z ramek.
IV. Na dwóch kolejnych stronach znajdziesz obrazki. Postaraj się głośno i wyraźnie
wymówić nazwę każdego z nich. Powiedz, jaką głoską rozpoczyna się nazwa?
Następnie, gdy już powiedziałeś/powiedziałaś głośno wszystkie nazwy, dobierz
obrazki parami tworząc rymy, np.: brama – tama; malarka – koparka.
Życzę Wam, moi kochani, miłych zabaw podczas weekendu, spacerów, wycieczek
rowerowych, pysznych lodów (pamiętacie piosenkę „Lody malinowe”? - lody trzeba
jeść powoli, by gardziołko nie bolało….).
Drodzy rodzice! Kto z państwa nie odebrał jeszcze rzeczy swojego dziecka z
przedszkola przed wakacjami, zapraszamy po nie, po wcześniejszym zgłoszeniu
telefonicznym i umówieniu się na poniedziałek lub wtorek.
Pozdrawiam K. K.

