Czerwiec
Tematyka: Pożegnania nadszedł czas.
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Propozycje zadań

Karty pracy

192 Poniedziałek
15.06.2020

1. Odgadywanie zabawki po opisie
słownym.

kp nr 60

Pożegnanie z
zabawkami.

2. Praca plastyczna Moja ulubiona
zabawka z przedszkola.
3. Zabawa Przeskakujemy fale.
4. Zabawa ruchowa Pajacyki i misie.

Odgadywanie zabawki po opisie słownym.
Dziecko odgaduje po opisie słownym zabawkę np. Rodzic opisuje
misia: jest milutki, brązowy, dzieci lubią go przytulać.
Praca plastyczna Moja ulubiona zabawka z przedszkola.
Dziecko rysuje swoją ulubiona zabawkę z przedszkola (miś, klocki, lalkę, piłkę, auto)

Zabawa Przeskakujemy fale.
(niebieska kartka)
Dziecko kładzie na podłodze niebieska kartkę i przeskakuje obunóż z jednej strony
na drugą.
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Zabawa ruchowa Pajacyki i misie.
Dziecko maszeruje sobie w dowolnym kierunku w rytm bębenka można zastąpić inny
przedmiot. Na przerwę dziecko naśladuje wesołego pajacyka (skacze, jak pajacyk)
lub smutnego misia (powoli chodzi ze spuszczoną w dół głową na czworakach.)

Dzień

Propozycje zadań

193 Wtorek
16.06.2020

1.Poruszamy się bezpiecznie po
drodze.

Bezpieczne wakacje.

2.Ekspresja słowna Bez znaków
drogowych.

Karty pracy

3.Zabawa ruchowa Bieg i stop.
4. Bezpieczne wakacje nad wodą.
5. Zapoznanie z numerami telefonów
alarmowych.
Przypomnienie dziecku o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię na
przejściu dla pieszych. Rodzic zwraca uwagę, że podczas wakacji też spacerują z
dziadkami po ulicach czy w pobliżu ulic, dlatego muszą pamiętać, jak należy
prawidłowo przechodzić przez jezdnię.
https://youtu.be/YLhGcMIPTuA

Ekspresja słowna Bez znaków drogowych.
Dziecko wypowiada się co działoby się na ulicach, gdyby nie było znaków
drogowych.
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Zabawa ruchowa Bieg i stop.
Dziecko spaceruje sobie swobodnie po pomieszczeniu, ogrodzie. Na hasło: bieg
biega. Na hasło: stop zatrzymuje się i przybiera dowolna pozę.
Bezpieczne wakacje nad wodą.
https://youtu.be/0iidgRGFl60

Zapoznanie z numerami telefonów alarmowych.
Dziecko zapoznaje się z niżej podanymi numerami alarmowymi :
Pogotowie 999

Policja 997

Straż pożarna 998

Dziecko wskazuje różnice i podobieństwa w tych numerach. Rodzic także pokazuje
numer 112 i wyjaśnia jego znaczenie.
Dzień
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194 Środa
17.06.2020

1.Ćwiczenia pamięci Piknik.

Karty pracy

2.Wycieczka do lasu.
Wakacje w lesie.
3.Zabawa Trawa na wietrze.

Ćwiczenia pamięci Piknik.
(obrazek lub zdjęcie przedstawiające rodzinę na
pikniku w lesie, koc, koszyk, butelka po wodzie
mineralnej, plastikowy kubek, plastikowe jabłko.)
Dziecko przygląda się niżej podanemu obrazkowi
przedstawiającemu rodzinę na pikniku w lesie.
Opowiada co przedstawia obrazek i co to jest
piknik. Dzieli się wrażeniami z pobytu na pikniku.
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Zwraca uwagę na przedstawione na obrazku przedmioty, które mogą być przydatne
podczas organizacji pikniku. Dziecko wymienia ich nazwy. Następnie rozkłada na
dywanie koc. Umieszcza na nim koszyk, plastikową butelkę po wodzie mineralnej,
plastikowy kubek, jabłko (plastikowe). Dziecko nazywa poszczególne przedmioty
(koszyk, kubek, jabłko, butelka). Następnie odwracają się w drugą stronę, zamyka
oczy, a Rodzic chowa jeden przedmiot. Dziecko odgaduje, czego brakuje.

Wycieczka do lasu.
Dziecko z Rodzicem improwizuje wybieranie się na wycieczkę do lasu, gdzie rosną
bardzo smaczne jagody i poziomki. Dziecko improwizuje ruchem: maszeruje, kierując
się w stronę lasu, przedziera się przez gęste zarośla – odgarnia gałęzie, zatrzymuje
się – słucha śpiewu ptaków, pokonuje przeszkody np. czołga się pod nisko
położonymi gałęziami, zatrzymuje się i wdycha leśne powietrze – wciąga powietrze
nosem, a wydycha ustami, przeskakuje przez kamienie, dochodzi do leśnej polany.

Zabawa Trawa na wietrze.
(apaszka)
Dziecko siedzi w siadzie rozkrocznym, apaszkę trzyma oburącz w górze. Jest
źdźbłem trawy, wykonuje skrętoskłon raz do jednej, raz do drugiej stopy, starając się
nie zginać kolan. Ćwiczenie można powtarzać kilkakrotnie.
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Karty pracy

195 Czwartek
18.06.2020

1. Słuchanie wiersza Iwony
Fabiszewskiej Uprzejmość.

kp nr 61

Wakacje z
uśmiechem.

2.Zabawa Jaki kształt ma foremka?
3.Wykonanie ćwiczenia w karcie
pracy.
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Słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej Uprzejmość.

Na piaszczystej plaży
Zuzia zamek buduje.
Nagle Krzyś piłką rzuca
i cały zamek psuje.
Potem szybko podbiega,
piłkę z piachu wyjmuje,
a tym, że zamek zniszczył
wcale się nie przejmuje.
Jednak mama to widzi,
woła Krzysia do siebie.
– Czemu nie przeprosiłeś?
Wstyd mi Krzysiu za ciebie.
Rozmowa na temat wiersza.
− Co robiła Zuzia na plaży?
− Co zrobił Krzyś?
- Jak zachował się Krzyś po zniszczeniu zamku?
− Dlaczego mamie było wstyd za Krzysia?
Zabawa Jaki kształt ma foremka?
(woreczek , foremki do piasku różnego koloru)
Rodzic wkłada do woreczka foremki do piasku – w różnych kształtach i kolorach.
Następnie recytuje dziecku rymowankę:
Mam foremkę kolorową, wezmę ją na plażę.
Chcesz zobaczyć, jaka ładna?
To ci ją pokażę.
Dziecko wyjmuje z worka dowolną foremkę. Określa jej kolor i mówi co, przypomina
jej kształt (np. rybkę, gwiazdkę itp.)
Karta pracy nr 61.
Dziecko ogląda obrazek, mówi co przedstawia, koloruje go. Dorysowuje w akwariach
takie same rybki.
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196 Piątek
19.06.2020

1.Powitanie lata piosenką Po łące
biega lato.

kp nr 62

Powitanie lata.

2. Zabawa Popatrz przez lornetkę.
3.Rozwiązywanie zagadek Iwony
Fabiszewskiej Pory roku.
4.Zabawa Wyścig łódek.

Piosenka Po łące biega lato.
https://youtu.be/QHR9URbvf_E

Zabawa Popatrz przez lornetkę.
Dziecko leży przodem. Na hasło: Patrz przez lornetkę, wsparte na łokciach podnosi
do oczu zrobione z dłoni kółka – lornetkę i obserwuje otoczenie.

Rozwiązywanie zagadek Iwony Fabiszewskiej Pory roku.
Rodzic mówi dzieciom zagadki o porach roku. Dziecko podaje rozwiązanie i
uzasadnia odpowiedź.
Przykłady zagadek:

Na drzewach liście kolorowe.
W sadzie owoce zdrowe.
W spiżarni różne zapasy,
na trudne zimowe czasy (jesień)
Śniegiem pola zasypało,
gdzie nie spojrzysz, wszędzie biało.
Biały puszek z nieba leci,
już bałwanka lepią dzieci (zima)
Bociany z podróży wracają,
wokół kwiaty rozkwitają
Motyle pojawiły się na łące,
ale dni nie są jeszcze gorące (wiosna)
Jest gorąco, słońce świeci.
Na wakacje jadą dzieci.
W wodzie będą się pluskały
i na plaży w piłkę grały (lato)
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Zabawa Wyścig łódek.
Dziecko siedzi na podłodze z nogami wysuniętymi do przodu.
Wyciągnięte przed siebie ręce rozsuwa na boki, na przemian,
szybko- wolno, naśladuje wiosłowanie.

Pozdrawiamy serdecznie
Alicja Wiśniewska i Paulina Łońska
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