22.06- 26.06.
Temat: Wakacje.
Cele osiągnięte przez dzieci po zrealizowaniu proponowanego materiału:
 zna zasady bezpieczeństwa, m.in. zasady bezpiecznego zachowania i poruszania się po szlakach
turystycznych w górach, w lesie, nad wodą
potrafi wskazać sposoby na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy, z którymi się
rozstaje opuszczając przedszkole
1. W górach.
Góry, nasze góry – słuchanie wiersza, wytłumaczenie pojęć: hale, baca.
Góry, nasze góry Janina Porazińska
Góry, nasze góry. Hale, nasze hale.
Kto was zna tak dobrze, jako my, górale.
Góry, nasze góry. Wy, wysokie szczyty.
Kto was przewędrował? Góral rodowity.
Po lekturze wiersza R. zadaje dzieciom pytania: Kto to jest góral? Gdzie według wiersza góral
wypasa owce?, Co to są hale?, Jak nazywa się góral, który zajmuje się wypasem owiec na
halach?
„Górski pejzaż” – praca plastyczna.
Zadaniem dzieci jest wspólne namalowanie górskiego pejzażu.
• arkusz papieru, pędzle, farby
Praca z KP4.43a – wycinanie dwustronnych puzzli, układanie wybranego obrazka, naklejanie go
na kartce. • KP4, nożyczki, klej
2. Nad wodą.

https://www.dzieckiembadz.pl/search?q=wakacje
https://panimonia.pl/2017/08/25/wakacje-obrazki-karty-pracy-kolorowanki/
Inspiracje plastyczne:

Majka Jeżowska „Na Plaży”
https://www.youtube.com/watch?v=k-AOW_76luU

Na plaży - na plaży fajnie jest
Na plaży - na plaży fajnie jest
Na plaży - na plaży fajnie jest
Na plaży - na plaży fajnie jest
Na plaży jest wesoło
Bo można kopać dołek
I wszędzie dużo piasku
I pisku oraz wrzasku
A blisko brzegu fale
Zwijają się w spirale
I mają białe grzywki

Pod nimi płyną rybki
Choć meduza parzy
To fajnie jest na plaży,
Bo wszędzie dużo wody
A jeszcze więcej jodu
Tacy co się boją
Na brzegu grzecznie stoją
A inni lody jedzą
I w koszach tylko siedzą
Na plaży - na plaży fajnie jest
Na plaży - na plaży fajnie jest
Na piasku siedzą szkraby
Po dnie pełzają kraby
Rekiny i węgorze
Pływają także w morzu
Mama się opala
O brzegi biją fale
A tata w kąpielówkach
Rozwiązać chce krzyżówkę
Choć meduza parzy
To fajnie jest na plaży
Bo wszędzie dużo wody
A jeszcze więcej jodu
T co się boją
Na brzegu grzecznie stoją
A inni lody jedzą
I w koszach tylko siedzą

Na plaży - na plaży fajnie jest
Na plaży - na plaży fajnie jest
Na plaży - na plaży fajnie jest
Na plaży - na plaży fajnie jest
Najlepsze jest huśtanie
Sdkakanie w morskiej pianie
Bo fale robią wielki huk
I chcą cię zwalić z nóg
A jeszcze inni wolą
Przechadzać się po molo,
Bo na wakacje każdy wie
Nad morze jedzie się
Choć meduza parzy
To fajnie jest na plaży,
Bo wszędzie dużo wody
A jeszcze więcej jodu
Tacy co się boją
Na brzegu grzecznie stoją,
A inni lody jedzą
I w koszach tylko siedzą
Praca z KP4.44a – łączenie liczb od najmniejszej do największej, rysowanie rybek według
instrukcji, zapisywanie i obliczanie działania. • KP4, ołówek, kredki
Praca z KP4.44b – podawanie nazw obrazków, dzielenie nazw na sylaby, pisanie sylab po
śladzie, dopisywanie brakujących sylab. • KP4, ołówek
3. Bezpieczne wakacje.

Wakacyjne rady – wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.
Rodzic mówi:
Żeby wakacje były przyjemne i bezpieczne, musicie zachowywać się w odpowiedni sposób.
Posłuchajcie wiersza z wakacyjnymi radami i postarajcie się je zapamiętać.
Wakacyjne rady Wiera Badalska
Głowa nie jest od parady, służyć ci musi dalej.

Dbaj więc o nią i osłaniaj, kiedy słońce pali.
Płynie w rzece woda chłodna, bystra, czysta, tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj.
Jagody nieznane, gdy zobaczysz w borze:
Nie zrywaj! Nie zjadaj! – bo zatruć się możesz.
Urządzamy grzybobranie, jaka rada stąd wynika:
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, nie wkładaj go do koszyka.
Biegać boso jest przyjemnie, ale ważna rada:
– idąc na wycieczkę pieszą dobre buty wkładaj!
Po lekturze wiersza R. rozmawia z dziećmi na temat jego treści. Prosi o wymienienie i
omówienie wszystkich rad, które się w nim znalazły, dzieci notują je w dostępny sposób (rysują
lub piszą), po skończeniu proponują i notują inne wakacyjne rady.
 Praca z KP4.45a – podawanie nazw przedmiotów i zwierzęcia na obrazkach, wpisywanie
liter do właściwych okienek, odczytywanie hasła.
 Praca z KP4.45b – poruszanie się po planszy zgodnie z kodem, rozmowa na temat miejsc
przedstawionych na zdjęciach.
 Praca z KP4.48 – kącik grafomotoryczny, pisanie wyrazów po śladzie, łączenie wyrazów
z obrazkami, wyjaśnianie wieloznaczności podanych wyrazów.
 „Park wodny” – samodzielna praca z KZ 82–83, opowiadanie o ilustracji, czytanie tekstu
wyrazowo-obrazkowego. • KZ
 Praca z KP4.46a – czytanie zdań, rysowanie lodów, wykonywanie obliczeń, łączenie
podpisów z właściwymi obrazkami.
 Praca z KP4.46 b – podawanie nazw przedmiotów na ilustracjach, wyszukiwanie nazw
wykreślance.
Lato wreszcie! Urszula Kozłowska
Już walizki w bagażniku, torba, plecak, pięć koszyków… Czy na pewno wszystko mamy?!
Bo za chwilę wyjeżdżamy! Tata już przy kierownicy, denerwuje się i krzyczy. Szkoda
przecież każdej chwili! – Jedźmy w końcu, moi mili!
Lato, lato, lato wreszcie Nie będziemy siedzieć w mieście! Wszyscy więc wsiadają prędko:
Dziadek Władek z wielką wędką, Babcia z kotem, pies nasz, Ciapek, Mama (niosąc stos
kanapek), Moja siostra z parasolką i braciszek z deskorolką,potem ja z piłkami dwiema…
lecz już dla mnie miejsca nie ma! Lato, lato, lato wreszcie, Czy będziemy siedzieć w mieście?

Tata mówi: – Nie ma strachu, jeszcze miejsce jest na dachu. Więc mi trochę zrzedła minka: –
Ja na dachu? Ja… dziewczynka? Tata tylko kręci głową: – Cóż za pomysł, daję słowo?! Oj!
Córeczko moja mała, coś ty sobie ubzdurała?
Lato, lato, lato wreszcie, Nie będziemy siedzieć w mieście! Już na dachu stos bagaży, a ja
uśmiech mam na twarzy. Siedzę sobie obok mamy, no i wreszcie wyjeżdżamy! Słońce nam
wskazuje drogę – już doczekać się nie mogę! Wiem, że w dali na nas czeka Las szumiący,
łąka, rzeka… Lato, lato, lato wreszcie, Nie będziemy siedzieć w mieście!
Po lekturze wiersza R. rozmawia z dziećmi na temat jego treści: O czym jest wiersz? Dokąd
wyjeżdżają bohaterowie wiersza? Co ze sobą zabierają? Jakie macie plany na wakacje? Jak
będziecie spędzać czas na wakacjach?
„Moja wyspa” – praca techniczna.
R. przygotowuje materiał plastyczny i przyrodniczy: piasek, kamyki, patyczki, kawałki kory,
piórka, masę solna, plastelinę. Daje dzieciom także rolki po papierze toaletowym, plastikowe
zakrętki, plastelinę, drobne koraliki. Dzieci przygotowują swoją wyspę na talerzyku
jednorazowym, wypełniają go grubą warstwa masy solnej z piaskiem, którą zagospodarowują
według własnego pomysłu. Wyspy układają na oceanie zrobionym na pogniecionej
przezroczystej folii, pod którą wkładają muszle, kamyki i cienkie paski zielonej krepiny. Na
koniec opowiadają o swoich wyspach – co się na nich znajduje, jak można spędzić na nich
czas, z kim chciałyby się tam znaleźć.
 Praca z KP4.47a – rozwiązywanie rebusów i rysowanie po śladzie i według instrukcji. •
KP4, kredki
 Praca z KP4.47b – rysowanie wakacyjnych planów.
 Praca z KP4.48b – kącik grafomotoryczny, łączenie liczb od najmniejszej do największej,
kolorowanie liter, odczytywanie napisu.
Wakacyjne zagadki:
Na małych krzaczkach
w promieniach słonka dojrzewają.
Są słodkie i pyszne
i czerwony kolor mają./truskawki/

Jakie to na drzewie
dojrzewają przysmaki,
które lubią jeść dzieci,
dorośli i szpaki. /czereśnie/
Babcia pestki z nich wydłubie
i sok słodki z nich wyciśnie,
albo kompot ugotuje,
lub do ciasta doda.../wiśnie/
Gdy tylko lato się zaczyna
na krzaku dojrzewa /malina/
Mnóstwo w niej witamin
i kształt ma kuleczki.

Najsmaczniejszy i najzdrowszy
sok z czarnej .../porzeczki/
Duża i dmuchana;
Bardzo kolorowa.
Hop! Do góry lubi latać.
To piłka /plażowa/.
Zamek z piasku z nią zbudujesz,
chociaż cała plastikowa.
Po zabawie -obok grabek
w wiaderku się chowa. /łopatka/.
W wodzie zawsze je zakładam,
Przez ręce, głowę.

Już się teraz nie utopię.
Bo mam koło /ratunkowe/.
Gdy słońce mocno świeci
To wtedy nam się marzy
By koc szybko rozłożyć
Na piaszczystej /plaży/.
Wody wcale się nie boi;
Lubi pływać po jeziorze.
Ale są potrzebne wiosła,
By nas fala lepiej niosła. /łódka/
https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ LATO NA DYWANIE
https://www.youtube.com/watch?v=vj0Rc_Px5Io BURSZTYNEK
https://www.youtube.com/watch?v=vj0Rc_Px5Io LATO, LATO CZEKA
https://www.youtube.com/watch?v=l4iKGDoEwq0 KOLOROWE LATO

ORIGAMI
https://www.youtube.com/watch?v=mD4BbN_Pa9A ŁÓDKA Z PAPIERU
https://www.youtube.com/watch?v=ybmxJVe2QpA LODY
https://www.youtube.com/watch?v=dewsLpMTvCA BIEDRONKA

