GRUPA 2

JESTEM CORAZ STARSZY
Żegnamy przedszkole na czas wakacji
Kto się chce na drzewa wspinać – raz, dwa, trzy,
Musi giętki być jak trzcina – raz, dwa, trzy.
Musi szybszy być od rysia – raz, dwa, trzy,
I silniejszy być od misia – raz, dwa, trzy.
Gdy poćwiczysz tak przez miesiąc – raz, dwa, trzy,
na dąb wejdziesz i na jesion – raz, dwa, trzy.
Lecz oszczędzaj drzewa cienkie – raz, dwa, trzy,
Złamiesz drzewko – no i rękę… raz, dwa, trzy.
Widzisz więc, że latem czekają na ciebie różne przygody,
ale pamiętaj, że każda zabawa musi być bezpieczna!
Prezentacja zawiera ciekawe filmy, piosenki, szanty, podsumowuję bezpieczeństwo
podczas wakacyjnych wypraw, pokazuję piękno Polskiego krajobrazu.
Myślę że spędzicie ciekawie czas. Udanej zabawy!
https://view.genial.ly/5ed241ee67693c1203b0c81b/interactive-image-wakacje-tuz-tuz

PONIEDZIAŁEK
Powitanka:
Dzień dobry, dzień dobry – pięknie się witamy.
Dzień dobry, dzień dobry – dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry – słonko jasno świeci.
Dzień dobry, dzień dobry – kłaniają się dzieci.
Recytacja wiersza:
„Gdzie nie spojrzę – wszędzie lato”
Co wy na to? Co wy na to?
Gdzie nie spojrzę – wszędzie lato.
Z bagażami na lotnisku
i na dworcu. To nie wszystko!
Widać je na wozie z sianem.
Potem biegnie z wielkim dzbanem.
Po co biegnie? Po jagody!
Wróci z lasu, hop! do wody.

Pływa w morzu i w strumieniu.
Później z torbą na ramieniu
na wyprawę się wybierze
pieszo albo na rowerze.
A ja za nim z rodzicami
z wielkim trudem nadążamy.
Tak nas wciąż pogania lato.
Co wy na to? Co wy na to?
Urszula Piotrowska
Rozmowa inspirowana wierszem. Przykładowe pytania:
Po czym możemy poznać, że jest lato?
Z jakimi kolorami (zapachami, dźwiękami, smakami) kojarzy się wam ta pora roku?
Wyjrzyjcie przez okno. Jakie oznaki lata widzicie?
Zabawa dokończ zdanie „Spędzę wakacje…”. Dzieci podają swoje propozycje,
a N. zapisuje je na przypiętym do tablicy
Zabawa z chustą animacyjną/ kocem „Burza na morzu”. Dzieci stoją w kole,
trzymają chustę za uchwyty i powoli nią falują, naśladując spokojne morze.
Na hasło burza gwałtownie przyspieszają ruch, aby powstały mocne fale, starając się
nie wypuścić chusty z rąk. Zabawę powtarzamy kilka razy.
Wykonanie ćwiczenia z KP3, k. 79.
Zabawa „Podaj piłeczkę”. Dzieci stoją w kole. Na hasło w prawo zaczynają
podawać sobie piłeczkę w prawo. Na hasło w lewo zmieniają kierunek.
Zabawa „Wakacyjny deser”. Dzieci maszerują po sali z klockiem umieszczonym na
papierowym talerzyku i wykonują polecenia podawane przez rodzica (np. na hasło
góra dzieci podnoszą talerzyki nad głowę, na hasło w prawy bok – przesuwają
talerzyki na prawą stronę). Ćwiczenie równowagi i refleksu.
Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „W rytmie tamburynu” ćwiczenie
słuchowe. Uderzamy w tamburyno a dzieci wykonują umówiony rytm np. skaczą.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych:
I.
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Piłka bawi się – piłka odpoczywa”.
N. włącza nagranie wesołej muzyki, w trakcie której dzieci bawią się dowolnie
piłkami. Na przerwę w nagraniu i hasło: Piłki odpoczywają! dzieci łapią swoje piłki
i siadają w siadzie skrzyżnym. Piłkę kładą przed sobą i przytrzymują ją obiema
rękami.
2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Schowaj i pokaż piłkę”.
Dzieci stoją w rozsypce, trzymając piłki w dłoniach. Na hasło: Schowaj piłkę!
wkładają piłkę między stopy i prostują się.
Na słowa: Pokaż piłkę! wykonują skłon w przód, wyjmują piłkę i unoszą ją wysoko
w górę.
II.
3. Zabawa na czworakach „Popchnij piłkę w tunelu”.
Dzieci dobierają się w pary. Jedna osoba przyjmuje pozycję podporu tyłem,
a piłkę kładzie obok siebie. Druga osoba turla swoją piłkę tak, by przeleciała w tunelu
pod uniesionymi biodrami kolegi. Następnie dzieci zamieniają się rolami.

4. Ćwiczenie równowagi „Słoneczko”.
Dzieci wędrują po sali, trzymając piłkę w obu rękach. Na hasło N.: Słoneczko! dzieci
zatrzymują się, stają na jednej nodze i unoszą wysoko piłkę nad głową.
5. Zabawa bieżna „Kto szybszy, piłka czy ty?”.
N. wyznacza linie startu i mety. Dzieci stoją jedno obok drugiego na linii startu.
Trzymają piłkę w dłoniach. Na sygnał mocno turlają ją w przód (w kierunku mety),
a następnie biegną, próbując ją złapać, zanim przekroczy linię mety.
6. Ćwiczenie tułowia – skręty „Wędruj piłeczko dookoła mnie”.
Dzieci siadają w siadzie skrzyżnym, piłkę trzymają przed sobą. Na sygnał N.
powtarzają za nim słowa: Wędruj piłeczko dookoła mnie i wykonują skręt tułowia,
turlając piłkę po podłodze dookoła siebie.
7. Podskoki „Skacz tak jak ona”.
Dzieci stoją w rozsypce. Każde trzyma piłkę w obu rękach. Na sygnał N. odbija piłkę
od podłogi, a samo w tym czasie wysoko skacze w górę.
III.
8. Ćwiczenie wyprostne.
Dzieci w rozsypce, w siadzie skrzyżnym, piłkę trzymają oburącz na kolanach.
Na sygnał N. prostują plecy i wyciągają ręce z piłką wysoko w górę.
9. Ćwiczenie stóp. Dzieci w siadzie skulnym, uginają kolana, stopy opierają na piłce
i kurczą palce. Turlają piłkę stopami do przodu i z powrotem do siebie.

Połącz cień z dzieckiem.

Połącz kropki.

WTOREK
Opowiedz: co widzisz na obrazkach?

Zastanów się, które obrazki przedstawiają lepsze sposoby spędzania wolnego czasu
z rodzicami, i narysuj obok tych obrazków uśmiechnięte buzie.
Posłuchaj piosenki i postaraj się nauczyć tekstu, aby zrobić niespodziankę swemu
tacie. https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs

Tekst:
Daj mi rękę tato.
Już na dworze ciemno
a ja się nie boję
bo ty idziesz ze mną.
Nawet z nocnych strachów
nic sobie nie robię
Strachy uciekają
gdy jestem przy tobie.
Ref.: Tato, tato,
jak to dobrze, że
jesteś zawsze blisko,
i że kochasz mnie.
Tato, tato,
nigdy nie smuć się
i pamiętaj przecież,
ja też kocham cię.
Codziennie jesteśmy
na długim spacerze
Już mnie nauczyłeś
jeździć na rowerze.
I wiem, że mnie jeszcze
nauczysz wszystkiego
co mądre i dobre.
I cieszę się z tego.
Ref.: Tato, tato…
O moich marzeniach
nie powiem nikomu
Chciałabym mieć tatę
przez cały dzień w domu.
Żeby ważne sprawy
na później zostawił
i żeby się głośno
śmiał i ze mną bawił.
Ref.: Tato, tato…
Wykonanie prezentu z okazji Dnia Taty „Breloczek” Kształt może być dowolny. Jeśli macie
blok techniczny możecie go wykorzystać. Polecamy jednak kartki kolorowe piankowe.
Rysujemy potrzebne elementy na kartce w określonym kolorze. Wycinamy. Sklejamy części
np. taśmą dwustronną lub klejem typu magic. Na odwrocie piszemy życzenia (Dziecko może
spróbować odtworzyć kształt Sto Lat Tato!) Przypinamy zawieszkę i gotowe. Ze skrawków
pianki możemy zrobić kolorowy obrazek wyklejankę.

Zadania dodatkowe:
Narysuj drogę dziewczynki i jej mamy do parku. Umówiły się tam z tatą.
Powiedz, kogo spotkały po drodze. Jak myślisz, ile razy podczas spaceru powiedziały
„Dzień dobry”?

Z tatą można np. puszczać latawce.
Dorysuj kokardy pod latawcami według wzoru.

ŚRODA
Popatrz na obraz. Czy wiesz, jakie kwiaty namalował artysta?
Odszukaj na zdjęciach te same kwiaty i otocz je pętlami.
W ramce pokoloruj wazon i narysuj kwiaty. Użyj podobnych kolorów.

V. van Gogh „Wazon z chabrami i makami”

Wierszyki do utrwalania prawidłowej wymowy głosek szumiących
“Poduszka”
Poduszka na twym łóżku poszewkę ma pluszową.
Kwiatuszki i motylki masz tuż nad swoją głową.
Poduszka na twym łóżku przyniesie ci sen szybki.
Będziesz w tym śnie szybować, potem pływać jak rybki
Zabawa pantomimiczna „Strach ma wielkie oczy”.
Zadaniem dzieci jest wyrażenie gestem, jak się czują, gdy się czegoś wystraszą,
np.: podczas burzy, gdy się zgubią, kiedy jest ciemno.
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Dzień i noc”.
Dzieci przemieszczają się w wyznaczonym miejscu. Na hasło: Noc! przedszkolaki
kładą się na dywanie i naśladują chrapanie.
Na hasło: Dzień! przecierają oczy i się przeciągają. Kiedy N. klaśnie w dłonie, dzieci
ponownie spacerują po sali.
Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner "Potwór".
Potwór
Gdy potwór się śni – nie ma rady.
Wyłazi z najgłębszej szuflady
i nie ma co płakać i szlochać,
lecz trzeba potwora pokochać!
Pochodzić z nim trochę pod rękę,
pożyczyć mu buty, sukienkę…
Przeczytać mu bajkę lub dwie
(no chyba, że książkę nam zje).
Gdy ryczy – nie dziwić się wcale,
lecz mówić: – Ach, ryczysz wspaniale!
I wołać: – Potworze! Kochanie!
Aż wreszcie sam śnić się przestanie.
Rozmowa inspirowana wierszem. Dzieci odpowiadają na pytania N.,
np.: Jak myślicie, jak może wyglądać potwór z wiersza?
Pokażcie, jak może się on poruszać?
Czy jest coś, czego się boicie? Co robicie, gdy czegoś się przestraszycie?
Inicjujemy krótką dyskusję na temat reakcji na strach. Zadajemy pytania:
● Co się z wami dzieje, kiedy się boicie?
● W jaki sposób wasz organizm reaguje na strach?
Strach to taki nasz „alarm” (człowieka w sytuacji strachu: wzrost napięcia mięśni,
drżenie rąk, przyspieszony oddech, zwiększenie uwagi, poszerzenie źrenic,
koncentracja na przyczynie strachu) Czy znacie przysłowie: Strach ma wielkie oczy?
Czy wiecie już dlaczego tak mówimy? A czy wiecie, że niektóre zwierzęta żyją
w ciemnościach? Wiecie które?

Zabawa ruchowa „Krety”. N. zasuwa zasłony lub rolety w sali i rozkłada chustę
animacyjną na środku dywanu. Dzieci-krety na czworakach poruszają się po sali.
Gdy N. włączy latarkę, krety szybko biegną do swojej nory – na chustę animacyjną.
„Nocny potwór”. Dzieci malują na kartkach, jak wyobrażają sobie nocnego potwora.
Następnie oswajają go, ozdabiając, np. piórkami i brokatem.
Muzyka również pomaga na wszelkie strachy. Przypomnijcie sobie piosenkę o tacie.
Pamiętacie kogo bały się strachy… właśnie taty.
Daj mi rękę tato.
Już na dworze ciemno
a ja się nie boję
bo ty idziesz ze mną.
Nawet z nocnych strachów
nic sobie nie robię
Strachy uciekają
gdy jestem przy tobie.
Możecie też zrobić potwora pudełka…

CZWARTEK
,, POMIAR WZROSTU’’ – zabawa matematyczna.
Rozmowa tematyczna „Co nam daje siłę i zdrowie?”.
Dzieci odpowiadają na pytania N.,
np.: Co należy robić, aby być zdrowym? Co to znaczy zdrowe żywienie?
Jak sądzicie, które produkty są zdrowe, a które niezdrowe?
Co lubicie jeść najbardziej? Dlaczego uprawianie sportu jest ważne?
Możemy pokazać i pokrótce przedstawić piramidę zdrowego żywienia.

U podstaw piramidy znajduje się aktywność fizyczna.
Kolejne piętra to: warzywa i owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, nabiał, mięso,
tłuszcze.
A powiedzcie: Po czym poznać, że urośliśmy? Rodzic wspólnie z dzieckiem szuka
odpowiedzi na to pytanie. ( za małe buty, za krótkie spodnie, za niskie krzesełko itp.)
Zadanie I : Mierzymy i zaznaczamy wzrost dziecka przy futrynie drzwi. Robimy to
za pomocą metra krawieckiego. Pokazujemy mu jakie jest wysokie, czyli miejsce
zaznaczenia na futrynie oraz ile to jest na metrze. Prosimy, aby położyło się na
podłodze i pytamy, jak myśli, czy jeśli go teraz zmierzymy, to miara będzie taka
sama? Zadaniem rodzica jest uzmysłowić dziecku, że jego wzrost się nie zmienia,
mimo że zmienił pozycję.
Zadanie II : Szukamy innych sposobów mierzenia, np. za pomocą stopy – możemy
mierzyć bok dywanu. Pokazujemy dziecku, że tu miara jest inna, tzn. dziecko musi
zrobić więcej kroków, bo ma mniejszą stopę, dorosły odwrotnie – mniej kroków,
bo ma większą stopę.
Długość dywanu jednak się nie zmienia.
Zadanie III : Mierzymy długość różnych przedmiotów: stołu, krzesła, kanapy itp.
za pomocą umownych miar, np. ołówka, dłoni , butów.
Papierkowe doświadczenie
Połóż przed dzieckiem trzy paski papieru tej samej długości (ok. 20 cm). Poproś,
by sprawdziło, czy wszystkie paski są takiej samej długości. Teraz niech złoży jeden
z nich w harmonijkę (możesz mu w tym pomóc). Porównajcie teraz długości pasków.
Zapytaj dziecko, czy skoro jeden pasek jest złożony w harmonijkę , a pozostałe nie,
to czy długość pozostałych jest taka sama? Akceptuj każdą odpowiedź. Kolejny
pasek zwińcie w rulonik – porównajcie długość paska prostego i zwiniętego w rulonik.
Zapytaj dziecko, czy oba mają tę samą długość.
Sznurkowe doświadczenia
Przygotuj dwa kawałki sznurka o długości ok. 25 cm każdy. Poproś dziecko,
by sprawdziło, czy sznurki są tej samej długości. Jeśli stwierdzi, że nie, daj mu
nożyczki i poproś , by przycięło je do tej samej długości. Jeden sznurek zwińcie
w kłębuszek, a drugi połóżcie prosty obok zwiniętego. Zapytaj, czy sznurki,
które przy nim leżą są tej samej długości.
Czym mogę to zmierzyć?
Po serii zabaw z dawnymi sposobami mierzenia długości pora na czasy nam
współczesne. Pokaż dziecku narzędzia do pomiaru długości, których używa się
dzisiaj: linijkę, miarkę budowlaną, metrówkę, może masz w domu miarkę
krawiecką…? Zwróć jego uwagę na to, co łączy te narzędzia – zapisane jednostki
(centymetry). Wyjaśnij, jak prawidłowo posługiwać się miarką- powiedz, że podczas
mierzenia musi być naprężona i pokaż zero, czyli miejsce, od którego zaczynamy
mierzyć. A teraz mierzcie i zapisujcie co tylko się da!
„ Schodki” - ćwiczenia w wycinaniu i mierzeniu. Wytnij i naklej na kartkę coraz
większe kawałki papieru

,, ZATRZYMAJ SIĘ ZGODNIE Z POLECENIEM’’ – zabawa orientacyjno –
porządkowa.
Dziecko porusza się zgodnie z poleceniem rodzica, np. Podejdź do okna i stań
do niego tyłem…, bokiem do stołu…., przodem do drzwi…, na krześle…,
za krzesłem…, z lewej strony krzesła…, z prawej strony krzesła…, pod stołem.
Rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania.
Posłuchaj piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=AHwM17Zw5Gw&feature=youtu.be
Osłuchanie z piosenką: „Razem z latem Ja”
1.Chodzi złote lato
w kapeluszu z kwiatów.
W rękach ma latawiec,
biega z nim po trawie.
Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja,
Hopsa, hopsasa, razem z latem ja.
2. Czasem dla ochłody
lato zjada lody.
Zjada je powoli,
gardło go nie boli.
Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja,
Hopsa, hopsasa, razem z latem ja.
Zabawa rytmiczna „Wakacyjny pociąg”. N. zaprasza dzieci do wesołej wakacyjnej
zabawy. Mówi: Na wakacje pojedziemy pociągiem.
Proszę wsiadać do pociągu. Ustawcie się za mną. Dzieci ustawiają się za N.,
który prowadzi pociąg, śpiewając piosenkę
Zabawa w pociąg, i porusza rękami, imitując kręcące się koła lokomotywy.
Na słowa hop – podskakuje do góry, na słowa tup, tup – tupie, na słowa klap, klap,
klap – klaszcze w dłonie. Dzieci naśladują N. i próbują śpiewać piosenkę razem
z nim. Po każdej zwrotce zatrzymują się na kolejnych stacjach.
Zabawa w pociąg – Wypowiadamy rytmicznie tekst.
Dzieci powtarzają z nami i reagują na słowa ruchem
Jedzie pociąg, jedzie pociąg,
a w pociągu dzieci.
Jadą , jadą na wakacje,
słonko jasno świeci.
Jeden wagon hop, drugi wagon tup, tup,
trzeci wagon klap, klap, klap.
Pociąg jedzie w świat.
Jedzie pociąg, jedzie pociąg, a w pociągu dzieci.
Jadą, jadą na wakacje, słonko jasno świeci.
Jeden wagon hop, drugi wagon tup, tup,
trzeci wagon klap, klap, klap.
Pociąg jedzie w świat.

Zabawa ruchowa z elementami ćwiczenia koncentracji uwagi i percepcji słuchowej.
Potrzeba kilka osób.
Wypowiadamy rymowankę:
Dzisiaj w lesie jest zabawa,
szumią drzewa, szumi trawa.
Czyj głos z dala echo niesie?
Kogo słychać w naszym lesie?
Koło zatrzymuje się. N. wskazuje jedno z dzieci, które woła: hop, hop.
Zadaniem dziecka siedzącego w środku jest odgadnięcie po głosie imienia kolegi
lub koleżanki. Kiedy odgadnie, dzieci zamieniają się miejscami.
Zabawa ruchowo-naśladowcza „Jedziemy na wakacje”. Dzieci poruszają się
swobodnie przy muzyce. Na pojedynczy sygnał gwizdka zamieniają się w samoloty
i biegają po sali z rozłożonymi rękami, naśladując lot. Na podwójny sygnał gwizdka
dzieci tworzą jeden pociąg, którego maszynistą jest N., i jadą przez salę.
Wykonanie ćwiczenia z KP3, k. 80.

Ponumeruj rysując kropeczki od najmniejszego do największego

PIĄTEK
Zabawa ruchowa „Pracuję jako…”. N. wymienia różne zawody, np.: krawiec, fryzjer,
tancerz, muzyk, kierowca, kucharz.
Dzieci ruchem naśladują czynności typowe dla danego zawodu.
Zabawa słuchowa „Zawody, zawody” – dzielenie wyrazów na sylaby.
Mówimy proste wyrazy, dzieląc je na sylaby. Dzieci powtarzają cały wyraz,
np.: le-karz, fry-zjer, pi-lot, pił-karz, pie-karz, ma-larz.
Rozwiązywanie zagadek autorstwa Iwony Rup.
Jaki pan ci służy radą,
kiedy się źle czujesz,
bada cię, ogląda gardło
i recepty wypisuje? (lekarz)
Samolotem czy szybowcem
odważnie steruje
i wysoko nad chmurami
maszyną szybuje. (pilot)
Uczy dzieci liczyć,
z nią również czytamy,
gdy mamy problemy,
do niej się zwracamy. (nauczycielka)
Ktoś był z ogniem nieostrożny,
pożar już się wzmaga,
kto odważny z długim wężem
gasić go pomaga? (strażak)
Może być królem, żebrakiem, księdzem,
na deskach w teatrze grywa,
gra również różne role filmowe,
jak się ten pan nazywa? (aktor)
Ma niebieski mundur,
ruchem ulicznym kieruje,
bierze udział w pościgu
i złodzieja aresztuje. (policjant)
Jak nazywa się ta pani,
co grzebień w ręce trzyma,
kręci wałki, czesze koki
i włosy obcina? (fryzjerka)
Rozmowa o zawodach. Dzieci odpowiadają na pytania N., np.: Jaki zawód wykonują wasi
rodzice? Dlaczego dorośli chodzą do pracy? Kim chcielibyście być w przyszłości? Dlaczego?
Praca plastyczna „Mój przyszły zawód”. Dzieci malują farbami, kim będą w przyszłości.
Zabawa ruchowa „Z wizytą u…”. N. pokazuje dzieciom obrazki tematyczne, np.: miarka
krawiecka, paleta z pędzlem, stetoskop, nożyczki i grzebień, garnek i chochla, grabie
i sekator. Dzieci odgadują, kto w swojej pracy posługuje się takimi przedmiotami i naśladują
czynności wykonywane przez te osoby.
Ćwiczenia gimnastyczne.
Jeśli to możliwe: Zajęcia w ogrodzie
• Tradycyjna zabawa „Berek”. Dzieci biegają po ogrodzie przedszkolnym. N. wybiera jedno
dziecko-berka, którego zadaniem jest złapanie kolegi. Gdy mu się to uda, złapany
przedszkolak zostaje berkiem.
• Zabawa ruchowa „Strzelaj gola”. N. wyznacza bramkarza, który staje na bramce.
Pozostałe dzieci strzelają do bramki. Po ustalonym czasie bramkarzem zostaje inne dziecko.
Zabawy ze skakanką np. Po linii z el. równowagi, Szczur z el. skoku.

PONIEDZIAŁEK
Dzisiejsze zajęcia zaczynamy ćwiczeniami:
Dzieci chodzą po obwodzie koła. Biorą z wyznaczonego miejsca chustkę do ćwiczeń.
I.
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Latawce”.
Dzieci stoją w rozsypce, w jednej ręce trzymają chustkę. Na słowa N.: Latawce
fruwają! dzieci biegają po całej sali, wysoko unosząc chustkę-latawiec.
Na słowa: Latawce opadają! zatrzymują się i opuszczają ręce.
2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych.
Dzieci podchodzą do drabinek i stają do nich tyłem, w lekkim rozkroku, w odległości
1 kroku. W obu dłoniach trzymają chustkę. Na sygnał wykonują skłon w przód,
dotykając chustką szczebelków drabinki między rozstawionymi nogami.
Prostują się, wysoko unoszą ręce i dotykają chustką szczebelków nad głową.
II.
3. Ćwiczenie mięśni grzbietu „Czyścimy podłogę”.
Dzieci przyjmują pozycję klęku podpartego. Przed sobą rozkładają chustkę i opierają
na niej dłonie. Na hasło: Czyścimy podłogę! odsuwają chustkę daleko w przód
i przysuwają do siebie, następnie przesuwają ją w prawą i w lewą stronę.
4. Ćwiczenie mięśni brzucha.
Dzieci przyjmują pozycję siadu prostego. Lekko uginają nogi w kolanach, między
stopy wkładają chustkę. Próbują unieść jak najwyżej nogi i puszczają chustkę
na podłogę. Ćwiczenie powtarzają kilka razy.
5. Ćwiczenie z elementami równowagi „Pomachaj sąsiadowi”.
Dzieci stoją w rozsypce. Ręce mają wyprostowane przed sobą. W obu dłoniach
trzymają rozpostartą chustkę. Na sygnał próbują stanąć na jednej nodze i pomachać
sąsiadowi chustką, przekładając ją z ręki do ręki raz w jedną, raz w drugą stronę.
6. Zabawa bieżna „Wyścigi z chustką”.
N. wyznacza linie startu i mety. Dzieci ustawiają się w szeregu na linii startu.
Każde rozkłada sobie chustkę na klatce piersiowej. Na sygnał N. wszystkie dzieci
biegną do mety. Wygrywa dziecko, które dobiegnie jako pierwsze, a chustka
nie spadnie mu na podłogę.
7. Ćwiczenie tułowia – skręty.
Dzieci przyjmują pozycję klęku. W prawej ręce trzymają zwiniętą chustkę. Wykonują
skręt tułowia w prawą stronę i kładą chustkę z tyłu za sobą. Następnie wykonują
skręt tułowia w lewą stronę i lewą ręką zabierają chustkę. To samo ćwiczenie
wykonują w przeciwnym kierunku.
8. Wspinanie „Wiewiórki na drzewie”.
Dzieci zamieniają się w wiewiórki, które będą się wspinać na drzewa. Podchodzą
do drabinek, stają jedno za drugim, szarfę-ogonek zaczepiają z tyłu za spodenki.
Na sygnał N. kolejno wspinają się na 1, 2 lub 3 szczebelki drabinki, a potem
powoli schodzą. Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dzieci. Każde wchodzi
na taką wysokość, na jakiej czuje się pewnie.
9. Podskoki „Trzymaj, nie wypuść”.
Dzieci dobierają się w pary. Każde dziecko wkłada zwiniętą chustkę między kolana.
Następnie w parach podają sobie ręce i starają się wykonać kilka podskoków tak,
by chustka nie spadła na podłogę.

III.
10. Ćwiczenie stóp „Zrób kulkę stopami”.
Dzieci przyjmują pozycję siadu skulnego. Przed sobą rozkładają chustki.
Stopami zbierają chustkę tak, by powstała z niej kulka, i rozprostowują ją ponownie
na podłodze.
11. Ćwiczenie o nieznacznym ruchu połączone z ćwiczeniem oddechowym.
Dzieci poruszają się wolno po całej sali. Wysoko w obu rękach trzymają końce
chustki i próbują dmuchać na nią tak, żeby uniosła się w górę.
Dzieci maszerują po obwodzie koła i odkładają przybory w wyznaczonym miejscu.
Ćwiczenia oddechowe:
Parkowanie– rodzic wycina z papieru małe kolorowe samochodziki; zadaniem
dziecka jest przenieść samochodzik do garażu (np. pudełko po zapałkach)
przy użyciu słomki. Pamiętajmy, aby pudełko leżało blisko autka, a słomka nie była
zbyt gruba i nie miała zgięć (można przyciąć tradycyjną słomkę w miejscu zgięcia).
Wyścigi – ustawiamy dwa małe papierowe autka na stoliku (powierzchnia musi być
gładka). Z pasków plasteliny lub drucika formujemy granice drogi, w której musi
mieścić się autko (można uformować kilka zakrętów). Dmuchamy przez słomki tak,
aby pojazd jak najszybciej dotarł do mety. Ćwiczenie to można wykonywać w 2
osoby lub pojedynczo.
Praca z obrazkiem.

Co widzisz na obrazku? Spróbuj narysować Letnią królową samodzielnie.

WTOREK
Zabawa „Powitanie”. Dzieci przemieszczają się w kole, wypowiadając słowa
rymowanki: Dzisiaj dzień radosny mamy, do wspólnej zabawy zapraszamy.
Zabawa z gazetami.
Dzieci stoją w rozsypce, każde na swojej gazecie. Gdy gra muzyka, dzieci poruszają się
swobodnie po sali. Na przerwę w nagraniu wracają na gazetę, ale najpierw składają ją
na pół. Zabawę powtarzamy kilka razy przy każdorazowym składaniu gazety na pół
aż do momentu, gdy dzieci będą musiały stanąć na gazecie na jednej nodze.
Kolaż „Gazetowy świat”. Dzieci wycinają z gazet obrazki według własnego pomysłu
i przyklejają je na kartce, a następnie dorysowują dalszą część obrazka kredkami.
Na zakończenie nadają nazwę swojej pracy. Usprawnianie ręki. Ćwiczenia w wycinaniu.
Sprawne posługiwanie się pomocami.
Zabawa „Chodź do mnie, chodź do mnie, rączkę mi daj”.
Chodź do mnie, chodź do mnie, rączkę mi daj i zaprasza do siebie dziecko, wymieniając
jakiś element charakterystyczny jego wyglądu (np. w żółtej bluzce), po czym podaje
mu rękę. Teraz to dziecko powtarza Chodź do mnie, chodź do mnie, rączkę mi daj i zaprasza
kolejne dziecko, wymieniając jakąś charakterystyczną cechę jego wyglądu lub ubrania.
Ćwiczenie percepcji wzrokowej.
Zabawa muzyczno ruchowa pod tym samym tytułem:
Muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=OBr6_9iSe5M ,
https://www.youtube.com/watch?v=B3z2NeQHbZI
Pokaz zabawy (być może dzieci nasze jeszcze ją pamiętają :)
https://www.youtube.com/watch?v=MMlx_1ja9XI
Rozmowa kierowana „Moje obowiązki”. Dzieci odpowiadają na pytania dotyczące
ich obowiązków, np.: Jakie macie obowiązki? W czym pomagacie rodzicom w domu?
Zabawa ruchowo-pantomimiczna „Pomagamy w domu”. N. wymienia różne czynności
związane z domowymi pracami. Zadaniem przedszkolaków jest naśladować je ruchem
i mimiką (np.: mycie naczyń, prasowanie, wycieranie kurzy, odkurzanie).
Praca plastyczno-techniczna „Przedszkolak na medal”. Dzieci wykonują medal z papieru
kolorowego według własnego pomysłu i ozdabiają go. N. pomaga zrobić w nim otwór,
przez który przedszkolaki przewleką wstążkę. Generator medali pod linkiem:
https://eduzabawy.com/generatory/odznaki-dla-dzieci/
A teraz troszkę pośpiewamy. Posłuchajcie piosenki „Niech żyją wakacje”
śpiewaj refren : Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las i niebo i słońce i wolny,
swobodny czas!
https://youtu.be/BauTov9xmZY

ANGIELSKI
“The Pinocchio”
Everybody in. Everybody out. Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"
Everybody ready? Here we go. Let's do The Pinocchio.

Right arm! Left arm! Right leg! Left leg! Chin up! Turn around! Sit down!
Greetings and introducing oneself (zwroty grzecznościowe i przedstawianie się):
How are you? I’m fine, thank you. What’s your name? I’m… . How old are you?
I am three/four/five/six…
” It’s summer time”
It’s summer time, Again!
Time for fun,time for play.
It’s summer time, Hurray!
Let’s go far, far away.
It’s summer time,Goodbye!
Who is ready?High five!
Posłuchajcie piosenki , obejrzyjcie teledysk: Bardzo wpada w ucho.
https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI
Tekst piosenki: What do you like to do In the summer? I like to: swim, surf, hike, bike, read,
camp, play, dance
Karty do Gry memory lub Spin the bottle (zakręć butelko I nazwij) flashcards „SUMMER”
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPS1h0MmlmTlJ4THM/view
Można je również wykorzystać w grze bingo. Plansze natomiast do gry Bingo znajdziecie tu:
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPSWowaDFfbUwtSVk/view
Karty : Dobble summer
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPSkpGd1VLd21fLTA/view
Karta pracy - I spy (Bystre oko)
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPT01ZWElIdllCaEk/view
Zabawy do wyboru:
YES or NO
Rysujemy na dywanie linię po jednej stronie umieszczamy napis YES po drugiej NO.
Pokazujemy dzieciom obrazek pytamy „Is it a ..?”, jeżeli na obrazku znajduje się
ten przedmiot to dzieci ustawiaj po tronie z napisem YES, jeżeli obrazek przedstawia inny
ustawiamy się po stronie z napisem NO.
Is it a…?
Nauczyciel przygotowuje ilustracje przedstawiające pojazdy i losuje jedną z nich, nie patrząc
na obrazek. Odwraca ją w kierunku dzieci i próbuje zgadnąć, co jest na obrazku. Dzieci
muszą zrozumieć nauczyciela i odpowiedzieć mu czy ma rację, np.: Nauczyciel wylosował
samochód – Is it a car? YES, Nauczyciel wylosował pociąg – Is it a car? NO, it’s a train.
Starsze dzieci mogą zastąpić nauczyciela i samemu zadawać pytania.
Pociąg/Samoloty/Rybki
Rozkładamy ilustracje po całej sali. Dzieci ustawiają się w pociąg i „podróżują po całej sali”.
Gdy dojadą do najbliżej stacji, po słowie „STOP”, nazywają obrazek przy którym się
zatrzymały.
STOP
Przygotowujemy znak drogowy STOP, dodatkowo każde dziecko może przygotować dla
siebie zakładany na rękę znak stopu. Wykonujemy czynności o których mowa w piosence,
na hasło stop wszyscy pokazują swój znak i zastygają w bezruchu.
https://youtu.be/7FxHu5SuX7E link do zabawy muzyczno ruchowej „STOP”

Policz, ile jest ptaków, ryb i muszli.
Narysuj odpowiednią liczbę kropek.
Pokoloruj żagle.

Dorysuj brakujące elementy rysunku.

Zaprowadź wróbelka na plażę po ga łązkach.

Cudownych i słonecznych wakacji Życzą:
Pani Monika i Pani Asia

