
Temat tygodnia: Kartka z wakacji.
1.Wesoła piosenka na dzień dobry! Niech żyją wakacje!
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

2.„Gdzie można popływać?”
Oglądanie filmu o różnych zbiornikach wodnych: morzu, stawie, jeziorze. Dostępny pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=rsDifDdxZjw

Rozmowa z dzieckiem czym jest woda? Czy to jest morze? Czy znasz nazwę naszego polskiego morza?
Czy pamiętasz nazwę jakiejś polskiej rzeki i jezior?

3.Narysuj swoje ulubione miejsce wakacyjne. Stwórz kartkę i wyślij do przyjaciela lub do swojej
Pani nauczycielki.

4. Jedziemy na wakacje”- czytanie wiersza Cz. Janczarski
Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie, słonko
o piękną pogodę.

Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki
przynieś, falo, w darze.

Jedziemy na wakacje
w te góry wysokie.
Nie chowajcie się, szczyty,
za mgłą, za obłokiem.

Jedziemy na wakacje
Na Mazury? Może!
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,
czekaj na nas w borze!

Gdzie jeszcze można spędzić wakacje? Jak można je spędzić?

5.„Mapa Polski ” – zabawa dydaktyczna.
Rodzic szuka z dzieckiem na mapie morza, gór, rzeki. Wyjaśnia, że kolorem niebieskim na mapie
oznaczone są wody, kolorem zielonym- równiny, niziny, a kolorem żółtym, pomarańczowym- wyżyny i
góry. Na północy Polski mamy morze, a na południu – góry. Sprawdzanie, jakiego koloru na mapie
Polski jest więcej? Wyszukanie jezior, rzek. Zaznacz na mapie miejsce w którym spędzasz wakacje.
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6.A teraz trochę zabawy online: do wyboru
http://www.supercoloring.com/pl/node/398626
– kodowanie – pokoloruj według numeru – ośmiornica

http://www.supercoloring.com/pl/node/398617
– kodowanie – pokoloruj według numeru – rozgwiazda

http://www.supercoloring.com/pl/node/398616
– kodowanie – pokoloruj według numeru – rozdymka tygrysia

http://www.101coloringpages.com/colouring-by-numbers-for-children/color-by-numbers-page-print-
your-free-color-by-numbers-page-at-5/
– kodowanie – pokoloruj według numeru – statek

7. Zapraszam do wysłuchania bajki muzycznej pt.Ptasie przygody: wróbelek
https://youtu.be/st6OrfDZarw

8.Zabawa matematyczna- liczenie :ryby
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/how-many-fish-do-you-see-in-this-picture

9.. Zabawa ruchowa: Na wakacjach
Autor: Bożena Forma
Dzieci zajmują dowolnie miejsca na dywanie. Twarze skierowane do prowadzącej.
-Zamykamy na chwilę oczy. Są wakacje. Jesteśmy nad morzem. Szumią morskie fale.
Dzieci naśladują głos fal - szuuuuuu, szuuuuuu...., równocześnie rysują w powietrzu fale.
Małe fale - szumią cicho. Dzieci cicho naśladują szum fal.
Duże fale - szumią głośno.
Rodzic zwraca się do dzieci:
- wstajemy. Kąpiemy się w morzu, skaczemy przez fale. Uwaga! Mała fala, wykonujemymały wyskok
w górę. Uwaga! Teraz zbliża się duża fala. Wykonujemy wysoki wyskok w górę. Kładziemy się na
dywanie, na brzuchach. Naśladujemy pływanie żabką.
Teraz przenosimy się w góry. Zdobywamy szczyty gór - dzieci miarowo oddychają, wykonują ciężkie
kroki.
-W górach można spotkać echo. - dzieci naśladują sylaby i wyrazy wypowiadane przez rodzica

10. Teraz połóżcie się na dywanie i posłuchajcie muzyki relaksacyjnej "głosy przyrody".
https://youtu.be/4NzoFUxeOLo

11.Pocztówka z wakacji warsztaty plastyczne: Możesz zrobić ją z pozbieranych na plaży muszelek,
kamyczków itp.
https://youtu.be/lJ8h8BckFpE

Praca plastyczna album na zdjęcia https://youtu.be/H43QGE49jhA
Zamek z piasku: https://youtu.be/hTNpX0C1kXA
Kolorowe cudaki z dłoni odciśniętej w farbie https://youtu.be/F1IdW7hChek

12. Zabawa dla całej rodziny. Pobawcie się gdy jesteście w domu lub na wakacjach:
https://przedszkolankowo.pl/2017/05/28/propozycje zabaw „Przedszkolni piraci – poszukiwanie
skarbu”
https://angschool.weebly.com/angschool-blog/na-ladzie-w-morzu-i-w-powietrzu-tic-tac-toe-w-5-odsl
onach
– wakacyjne kółko i krzyżyk

13.Angielski: https://youtu.be/u_1Y3ogkPDg
Nie zapomnijcie o bezpiecznej zabawie na dworze.

Życzę Wam cudownych i bezpiecznych wakacji!!!
Magdalena Lipowiecka
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