
Wakacje tuż-tuż

Dziecko:

– rozpoznaje Polskę na mapie świata, położenie  Morza Bałtyckiego,
– rozwija zmysł wzroku, smaku i zapachu,
– rozwija zdolność klasyfikowania przedmiotów,
– ćwiczy odpowiednią reakcję na sygnał dźwiękowy,
– kreuje właściwą postawę i zachowanie,
– zdobywa informację na temat bezpieczeństwa podczas wakacji,
– poznaje i utrwala nazwy różnych środków transportu,
– rozwija zręczność i umiejętność skupienia uwagi,
– doskonali umiejętność klasyfikowania.

22.06.

1.Prezentacja różnych środków transportu:

 



 

2. Zabawa konstrukcyjna „Tory”. Dziecko układa z klocków tory kolejowe, buduje  tunele i mosty – według
własnych pomysłów.

3.  Zabawa  słowna  rozwijająca  logiczne  myślenie  „Gdzie  pojadę  autobusem?”. Dziecko  wypowiada  się,
kończąc odpowiednio zdania, np.:

Nad morze pojadę...
Po jeziorze będę pływał...
Przez morze wyruszę w rejs…
Z domu do przedszkola przedostaję się za pomocą...
Do babci i dziadka dojeżdżam...

4. Zabawa  z  sylabizowaniem  „Przyszło  lato”. Dziecko  wraz  z  rodzicem  wypowiadają  tekst  rymowanki,
klaszcząc rytmicznie w dłoni i uderzając dłońmi o kolana – naprzemiennie:

Przyszło lato, ciepły czas.
Na wakacje ruszmy wraz.

Jadę ja, jedziesz ty,
raz, dwa, trzy!

Na koniec  rymowanki  rodzic  wymawia  nazwy  poznanych  środków  transportu.  Dziecko  dzieli  wyrazy  na
sylaby, klaszcząc.





23.06.2020

1. Wykonanie ćwiczenia w KP5, ćw.1, s. 72- rozwiązywanie krzyżówki.

2. „Po wakacjach idziemy do szkoły” – wykonanie ćwiczenia w KP5, s. 66-67-doskonalenie umiejętności
wypowiadania  się  na  określony  temat,  rozumienie  konieczności  podjęcia  nauki  w  szkole,  nazywanie
pomieszczeń szkolnych.
3. Przeczytaj tekst z KP5, s.69-  otocz pętlami te rzeczy, które Dorota pakuje do plecaka.

4.  Połącz :



24.06.2020.
1. Zabawa rozwijająca zmysł węchu „Ciekawe zapachy”.  Rodzic układa na stoliku różne przedmioty o
wyrazistych  zapachach,  np.:  waniliowy  olejek  zapachowy,  mandarynka,  cebula,  drewno.  Dziecko  ma
zasłonięte oczy. Rodzic przykłada wybraną rzecz bliżej nosa dziecka. Dziecko za pomocą zmysłu węchu,
smaku  próbuje odgadnąć, co to jest.

2. Wykonanie ćwiczenia w KP5,s. 70-71 – utrwalanie nazw miesięcy, podawanie skojarzeń, uzupełnianie
rysunkami kartek z nazwami miesięcy, pisanie po śladzie niektórych nazw miesięcy.

3. Formowanie rybek z plasteliny. Rodzic daje dziecku plastelinę w różnych kolorach.
 Dziecko wykonuje dwie rybki w dowolnych kolorach 

25.06.2020

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć poprzez zagadkę.

Na północy Polski znajdziesz je na mapie.
Tam pływają statki, tam ryba płetwą chlapie. (morze)

2. „Palcem po mapie” – rodzic pokazuje dziecku mapę świata. Wyróżnienie Polski, porównywanie kształtu
z  innymi  państwami,  odnalezienie  morza.  Dziecko określa  kolory,  jakimi  zaznaczone  jest  morze  i  inne
zbiorniki wodne (rzeki, jeziora, oceany).



3. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Gdzie jest kostka?” – rodzic układa na dywanie podobne do
siebie foremki do piasku. Pod jedną z nich ukrywa kostkę do gry. Dziecko uważnie obserwuje, jak rodzic
szybko przesuwa foremki w różnych kierunkach. Po chwili zatrzymuje i prosi dziecko, aby wskazało, gdzie
jest  kostka.  Zabawa ta ćwiczy spostrzegawczość.  Dodatkowym utrudnieniem jest  użycie takich samych
foremek (lub kubeczków).

4. Zabawa matematyczna „Tocząca kostka”. Dziecko rzuca kostką. W zależności od liczby wyrzuconych
oczek dziecko wykonuje zadania, które proponuje rodzic, np.:

Wymień 1 zwierzę żyjące w morzu.
Opowiedz o 2 rzeczach, które najbardziej lubisz robić wakacje.
Wymień 3 przedmioty, które spakujesz, wybierając się nad morze.
Przynieś 4 muszelki z koszyka.
Podaj 5 przykładów zabaw lub innych czynności, które można wykonywać w wakacje.
Przynieś 6 foremek do piasku.

5. Praca techniczna „Zakładka do książek”. Zadaniem dziecka jest ozdobienie zakładki, używając: kredek,
flamastrów, papieru kolorowego, kleju i nożyczek. Poniżej dostępne dwa wzory zakładek do wyboru.



6. Wykonanie ćwiczenia 1 w KP5,s. 74- rysowanie odbicia w lustrze wody, ćwiczenia spostrzegawczości.



26.06.2020

1. Zabawa matematyczna „Ile kroków?”. Dzieci reagują na liczbę i rodzaj dźwięku. Jeżeli N. klaśnie np.
3razy, dzieci wykonują 3 kroki do przodu. Kiedy tupie 2 razy – robią 2 kroki do tyłu.

2.  Prelekcja  na  temat  bezpieczeństwa  i  bezpiecznych  wakacji. Kreowanie  odpowiednich  postaw.
Wskazywanie zachowań właściwych i niewłaściwych. Rodzic opowiada dziecku:
– Jak bezpiecznie poruszać się i przechodzić przez jezdnię?
– Jak bezpiecznie poróżować samochodem i innymi środkami transportu?
– Jak zachować się wobec nieznajomych?
– Czy podchodzimy do obcych zwierząt?
– Do kogo zgłosić się z prośbą o pomoc? – utrwalenie numerów alarmowych.

3. Wycieczka do najbliższego skrzyżowania. Oglądanie sygnalizatora. Przechodzenie przez ulicę z rodzicem.

              

4. Zajęcie plastyczne „Wakacyjne wyprawy Trampolinka”- książeczka- na podstawie ćwiczenia 2  z KP5,
 s. 75- doskonalenie umiejętności rysowania do tekstu, rozwijanie wyobraźni plastycznej

5. Zabawa skoczna „Start rakiety”. Dziecko przykuca w jednym miejscu. Na hasło N.: Start! wybija się jak
najwyżej i naśladuje lot rakiety kosmicznej.



Dla chętnych. Pokoloruj.




