„Motylki” grupa III
Propozycje pracy z dziećmi na tydzień 22.06-28.06 2020
Temat: Jedziemy na wakacje
PONIEDZIAŁEK
1. Wykonanie dla taty laurki w kształcie samochodu- rozwijanie wyobraźni,
umiejętności rysowania ,kolorowania i wycinania. Naklejanie serduszek
i kwiatków.
2. Nauka na pamięć wybranego wiersza dla taty.
I
Tato tato co Ci dam,
Jedno serce tylko mam,
A w tym sercu róży kwiat,
Żyj nam tato żyj 100 lat
II
Dzisiaj dzień Taty, mojego Taty
I wszystkich Ojców na świecie.
Niosę dla Taty z ogródka kwiaty.
Co swoim Tatom niesiecie?
Kwiatka nie macie?
Zarzućcie Tacie,
Na szyję ciepłe ręce,
Mówiąc do ucha:
– Tatku, posłuchaj,
Chcę Cię uściskać, nic więcej
3. Zabawa słowna; kończenie rozpoczętego zdania „ Lubię z moim tatą…..”
WTOREK
1. Co to jest bursztyn? - film edukacyjny
https://www.youtube.com/watch?v=naJLMivVIPE
2. Praca plastyczna – lepienie z masy solnej. Dziecko ogląda dary morza,
opisuje ich wygląd. Lepi z masy solnej rozgwiazdę i maluje ją farbami –
rozwijanie sprawności manualnej, koordynacji manualnej.
ŚRODA
1. Zabawa „Słychać pociąg” z wykorzystaniem wiersza J .Tuwima „ Lokomotywa”doskonalenie sprawności narządów mowy poprzez powtarzanie wyrazów
dźwiękonaśladowczych/buch, uch, puff itp./

2. Oglądanie ilustracji przedstawiających pojazdy .Dzieci rysują ,kolorują i
wycinają wybrane pojazdy. Naklejają na kartkę i dorysowują wybrane elementy.
3. Zabawa „ Co zabiorę na wyjazd wakacyjny?”- dziecko kładzie do pudełka
wybrane przedmioty potrzebne do wyjazdu .Następnie tworzy zbiory
przedmiotów 1-,2-,3-,i 4- sylabowych .Próbuje nazwać głoskę na początku
i końcu wyrazów.

CZWARTEK
1. Oglądanie lustracji przedstawiających krajobraz nadmorski. Rozmowa na temat
morza, roślin i zwierząt tam spotykanych.
2. Rozwiązywanie zagadek na temat pojazdów.
Cztery koła, kierownica,
Szybko pędzi po ulicach. (samochód)
Pędzi po szynach wielka maszyna,
Mknie poprzez pola na stalowych kołach. (pociąg)
Pływa po morzach i oceanach,
A na swym mostku ma kapitana. (statek)
Nie jest ptakiem, chociaż lata,
Zwiedzisz nim kawałek świata. (samolot).

3. Dobieranie obrazka pojazdu do obrazka przedstawiającego jezdnię, szyny,
wodę i chmury (drogi pojazdów - lądowe, wodne i powietrzne).

PIĄTEK
1.

Słuchanie wiersza W. Badalskiej „Wakacyjne rady” - utrwalanie zasad
bezpiecznego zachowania w różnych regionach Polski. Doskonalenie
umiejętności tworzenia rymów np. wakacje –akacje, wiaderko-pudełko,
lody-schody.

2. „Wakacyjna wydzieranka - akwarium” – praca plastyczna.
Wydzieranie z kolorowego papieru zwierząt i rośli morskich.
Naklejanie na pudełko kartonowe/pomalowane na niebiesko/.Wewnątrz
pudełka można umieścić muszelki, piasek i inne wakacyjne skarby.

"Wakacyjne rady" Wiera Badalska
Głowa nie jest od parady
I 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.
Biegać boso – przyjemnie,
Ale ważna rada:
Idąc na wycieczkę
Dobre buty wkładaj.

