Czerwiec, tydzień 4
Tematyka: Projekt Sport

Dzień
Piłki w grze.
(Poniedziałek)
22.06.2020

Propozycje zadań
1. Zainteresowanie tematem olimpiad sportowych.
Prezentowanie symbolu olimpijskiego.

Karty pracy

2. Rozmowa kierowana na temat sportu.
- Co to jest sport?
- Jakie znacie dyscypliny sportowe?
- Jakie dyscypliny sportowe uprawiamy latem, a jakie zimą?
- Dlaczego ludzie uprawiają sport?
3. Zapoznanie z jedną z olimpijskich dyscyplin sportowych –
gimnastyką artystyczną.
4. Poznawanie wyglądu i budowy piłek.
Pytamy dzieci: Jakie znacie dyscypliny sportowe z
wykorzystaniem piłek? Czym różnią się piłki między sobą?
5. Praca plastyczna- wyklejanka- „Piłka nożna”.

Symbol olimpijski
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Olympic_flag.svg/1024pxOlympic_flag.svg.png
Przecinające się różnokolorowe koła na fladze olimpijskiej symbolizują zarówno
różnorodność (kolory), jak i jedność (koła łączą się ze sobą) ludzi mieszkających na całym
świecie. Poszczególne kolory kół symbolizują kontynenty: niebieski – Europę, czarny –
Afrykę, czerwony – Amerykę, żółty – Azję, zielony – Australię. Kolory te zostały dobrane tak,
aby przynajmniej jeden wystąpił na fladze każdego państwa

Gimnastyka artystyczna
Układ z piłką
https://www.youtube.com/watch?v=WMREQmG5_-k&list=PLFDFCB576A3EC3DBC&index=8
Układ z obręczą
https://www.youtube.com/watch?v=BKOzzJ22nVc&list=PLFDFCB576A3EC3DBC&index=1
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Układ ze wstążką
https://www.youtube.com/watch?v=Eiw7eRoOyQE&list=PLFDFCB576A3EC3DBC&index=2

Rodzaje piłek do gry.
http://scholaris.pl/resources/run/id/61570

Wyklejanka- Piłka nożna
https://mojedziecikreatywnie.pl/wpcontent/uploads/2018/06/pilka-nozna-do-wyklejaniaplastelina-kolorowanka.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wpcontent/uploads/2018/06/pilka-nozna-kolorowanka-karty-pracy-chomikuj-1.jpg- przykład
Dzień
Dyscypliny
sportowe.

Propozycje zadań
1.Oglądanie zdjęć przedstawiających różne dyscypliny
sportowe.

(Wtorek)
23.06.2020

2. Rozwiązywanie zagadek na temat wybranych dyscyplin
sportowych.

Karty pracy
kp nr 93

3. Zabawa ruchowa Taniec z kolorowymi wstążkami.
Dzieci wykonują własne improwizacje taneczne do
dowolnego utworu.
4. Kolorowanie obrazków przedstawiających sportowców.
5. Ćwiczenia w liczeniu. Matematyczne memo- gra online.

Dyscypliny sportowe- zdjęcia
https://www.youtube.com/watch?v=-I0t9TxBQS4

Dyscypliny sportowe- zagadki
https://wordwall.net/pl/resource/1963072/dyscyplinysportowe-zagadki

Kolorowanki
Gimnastyka artystyczna
https://miastodzieci.pl/wpcontent/uploads/2012/03/376Gimnastyka_artystyczna_kolorowanki.gif
Skok wzwyż
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2012/03/384Skok_wzwyz_kolorowanki.gif
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Pchnięcie kulą
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2012/03/381Pchniecie_kula_kolorowanki.gif

Matematyczne memo- gra online.
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/47b7a80c1511fb3f1c949090bb96eb81_/i
ndex.html
Dzień
Zdrowa
rywalizacja
(Środa)
24.06.2020

Propozycje zadań
1. Ćwiczenia słownikowe Przedmiot, sportowiec, dyscyplina.
Tworzenie rodziny wyrazów.
Rodzic wymienia przedmioty wykorzystywane w sporcie,
dzieci tworzą od ich nazw nazwy sportowców, a następnie
nazwy dyscyplin sportowych, np.:
rower – kolarz – kolarstwo,
wiosło – wioślarz – wioślarstwo,
narty – narciarz – narciarstwo…

Karty pracy
k, s. 94, 95

2. Wyścigi – słuchanie opowiadania P. Beręsewicza.
3. Rozmowa na temat opowiadania.
Dzieci przyglądają się ilustracjom w książce na stronach 94 i
95, odpowiadają na pytania:
- Jak zachował się Olek po zakończeniu wyścigu?
- Co ty zrobiłbyś na miejscu Olka?
- Co poradziła Olkowi mama?
4. Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Celuj piłką.
Dzieci formują z gazet kule. Swobodnie spacerują ,
podrzucają je i chwytają. Na sygnał rzucają kulami w
wyznaczony cel, po czym zbierają kule i zabawa się
powtarza. Na koniec dzieci celują do kosza.
5. Ćwiczenia w czytaniu- gra on-line.

Książka (s. 94–95)
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=96

P. Beręsewicz Wyścigi.
W Dniu Sportu przed wyścigiem w workach Olek był pewny swego. Tymczasem
niespodzianka!
Ola jak zając wyskoczyła mu zza pleców i pierwsza wpadła na metę. Zabrzmiały brawa, a
Olek nadął się i burknął:
– Na pewno miała luźniejszy worek!
– Następnym razem stań do wyścigu ze ślimakiem – zaproponowała mama, ale Olek wzruszył
ramionami.
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– A co to za przyjemność wygrać ze ślimakiem? – prychnął. – Przecież ze ślimakiem nie można
przegrać!
– To znaczy, że przyjemność jest wtedy, kiedy można przegrać, tak? – spytała mama. – W
takim razie wypadałoby chyba umieć przegrywać, co?
– Jak to umieć przegrywać? – zdziwił się Olek.
– Po prostu: najpierw starać się wygrać, a jeśli się nie uda, pogratulować zwycięzcy i
następnym razem starać się jeszcze bardziej.
– To trudne – zmartwił się Olek.
Mama uśmiechnęła się czule.
– Wiem, synku – powiedziała.

Ćwiczenia w czytaniu- gra on-line
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/b1f2c4fe4824c23399b9628a11e09658_/i
ndex.html
Dzień
Sprzęt
sportowy
(Czwartek)
25.06.2020

Propozycje zadań
1. Zagadki pantomimiczne – Sportowe kalambury.
Dzieci ruchem, gestem i mimiką przedstawiają dyscyplinę
sportową- rodzice odgadują.

Karty pracy
kp nr 94

2. Sprzęt sportowy- ćwiczenia w liczeniu.
Przykłady:
• Przedszkole Słoneczko zamawia 7 piłek pingpongowych i
tyle samo skakanek. Ile skakanek chce kupić to przedszkole?
• Przedszkole Biedronka zamawia 6 piłek do gry w piłkę
wodną i skakanki – o 1 mniej niż piłek. Ile skakanek chce
kupić przedszkole Biedronka?
Dzieci wykonują obliczenia, wykorzystując dowolne
liczmany.
3.Ćwiczenia w liczeniu- Ruletka. Kręcimy kołem i
wykonujemy obliczenia.
4.Ćwiczenia grafomotoryczne. Piłki.
5. Utrwalanie liter. Gra on- line Znajdź literę.

Ćwiczenia w liczeniu- Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/1162942/liczenie
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Ćwiczenia grafomotoryczne
Piłka do koszykówki
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/grafomotoryka-pilka-do-kosza-01.pdf
Piłka nożna
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/grafomotoryka-pilka-nozna-01.pdf

Gra Znajdź literę.
http://pisupisu.pl/przedszkole/znajdz-litere

Dzień
Propozycje zadań
Czego
1. Podsumowanie wiadomości. Rozmowa kierowana. Czego
dowiedzieliśmy dowiedzieliśmy się o sporcie?
się o sporcie?
2. Wykonanie plakatu pt. Sport to zdrowie.
(Piątek)
Dzieci rysują kredkami na dużym arkuszu papieru to co
26.06.2020
kojarzy im się ze sportem.

Karty pracy

3. Zabawy ruchowe. Otwórz pudełka.- gra on-line.
Otwieramy pudełka i wykonujemy zadnie.
4. Ćwiczenia w liczeniu. Odczytywanie cyfry i układanie
odpowiedniej ilości kulek.- gra on-line.
5.Ćwiczenia w pisaniu liter.

Zabawy ruchowe. Otwórz pudełka.
https://wordwall.net/pl/resource/1240632/zabawy-ruchowe
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Ćwiczenia w liczeniu.
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4324daa201ab7a65351dc69cb6aa1682_/
index.html

Ćwiczenia w pisaniu liter.
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/8/alfabet-01nauka-pisania-1cm.pdf

Wszystkim Dzieciom i Rodzicom
życzymy wspaniałych, pogodnych,
bezpiecznych i roześmianych wakacji.
Pozdrawiamy
Joanna Żywicka
Beata Czapiewska

oraz

Absolwentom
przedszkola
życzymy
powodzenia
w szkole!!!
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