GRUPA 4

WAKACYJNE RADY

Pociąg przyjaźni szybko mknie,
jedzie przez lasy, jedzie przez wsie.
Na wakacje wyjeżdżamy,
dobre maniery ze sobą zabieramy.
Aneta Głuszniewska, Dorota Stryjewska

PONIEDZIAŁEK
Wytnij litery lub przepisz na kartkę (pomoc – kontrola rodzica)
Ułóż napisy pod obrzkami : GÓRY, MORZE

Wyrecytuj wiersz D. Gellnerowej 6 bezcennych rad dla tych, co wędrują w świat.
Co mieć trzeba, by – gdy zakwitną bzy,
gdy się zazieleni wszystko
wśród wiosennych słońca błysków –
móc wyruszać na wycieczki
poprzez łąki, górki, ścieżki?
1. W pierwszym rzędzie tenisówki, bo najlepsze na wędrówki.
Mogą też być adidasy, by wygodnie iść przez lasy.
2. Plecak także mieć potrzeba, mały plecak albo chlebak.
W nim kanapki, no, i picie. Spakowane? – Znakomicie!
3. Uśmiech na wycieczkę też do plecaka z sobą bierz.
4. Towarzystwo, moi mili, takie, by nie lazło w tyle. Takie, by na widok chrząszcza nie chowało się
po gąszczach. Takie, żeby, proszę was, nie wrzeszczało idąc w las.
5. Mapa, kompas – to wiadomo – nie zostają same w domu.
6. Gdy już wszystko spakowane, budzik sobie nastawiamy, bo kto chce iść na wycieczkę,
musi wcześnie wstać – koniecznie! No, już dosyć dobrych rad – wyruszamy jutro w świat!
Rozmowa na temat treści wiersza:
O czym trzeba pamiętać, wybierając się na wycieczkę? Z kim najbardziej lubicie chodzić na
wycieczki? Dlaczego?
Zgadywanka „Rozpoznaj znak drogowy” – dzieci siedzą w kole. N. pokazuje plansze ze znakami
drogowymi i pyta:
Co oznacza ten znak drogowy? Dziecko, które zna odpowiedź, podnosi rękę i udziela odpowiedzi.
Zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania znaków drogowych, aby być bezpiecznym podczas
wycieczki.

Opowieść ruchowa.
N. proponuje dzieciom wycieczkę, podczas której będą musiały pokonać różne przeszkody.
W tle słychać spokojną muzykę relaksacyjną. Dzieci rozpoczynają podróż: Zakładamy tenisówki,
zawiązujemy sznurowadła, zakładamy plecak i ruszamy powoli, coraz szybciej, zaczynamy biec,
bo zbliża się deszcz. Chowamy się wszyscy pod jednym wielkim drzewem. Przestało padać, ale są
kałuże, które musimy omijać, robiąc duże kroki. No, nareszcie, doszliśmy na polankę, siadamy,
wyjmujemy kanapki, będziemy je jeść i pić herbatę z termosu. Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej…
Słuchanie piosenki Piotra Kupichy
Z akcji Plskiej Policji "Bezpieczna droga z radami SpongeBoba"
„Przepisowy ruch drogowy”
1.
Od obuwia aż do głowy
Cały jestem odblaskowy
Więc na luzie jeżdżę, chodzę
Wszyscy widzą mnie na drodze
2.
I taksówki i tramwaje
Gdy ulicy idę skrajem
I pośpieszne autobusy
Gdy przez jezdnię daję susy
Most:
Teraz jesteśmy bardzo na topie
Pierwsi na świecie
Pierwsi w Europie
Ref.:
Przepisowy
Ruch drogowy i pieszy
Własne zdrowie
Zawsze w głowie mam
Każdy przepis
Taki mały a cieszy
I ratuje
Czasem życie nam

3.
Mam swój fotel w samochodzie
Co jest bardzo teraz w modzie
Sam zapinam niczym szelki
Pasy na wypadek wszelki
4.
Na rowerze prócz odblasku
Nawyk mam jeżdżenia w kasku
Deska wrotki hulajnoga
Już bezpieczna każda droga
Most:
Teraz jesteśmy bardzo na topie
Pierwsi na świecie
Pierwsi w Europie
Ref.:
Przepisowy
Ruch drogowy i pieszy
Własne zdrowie
Zawsze w głowie mam
Każdy przepis
Taki mały a cieszy
I ratuje
Czasem życie nam x2
Link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=FPG7xrLzwUw
Gdy nauczysz się tekstu i melodii - spróbuj powtórzyć układ Ruchowy.
Układ taneczny do piosenki w wykonaniu dzieci https://www.youtube.com/watch?v=VMOGAAjRAYY

Po południu proponujemy aktywność w innym temacie choć dotyczącą tematu tygodnia.
Zabawa dydaktyczna „Czy znasz tę roślinę?”Czytanie globalne nazw.
Pokazuje dzieciom Film znanych roślin i prosi o ich nazwanie. Dzieci umieszczają ilustracje
nad właściwym podpisem. https://parenting.pl/na-te-rosliny-uwazaj-na-lace-sa-trujace-wideo
Tu znajdziesz zdjęcia najbardziej znanych trujących roślin z nazwami. Zabawa do przeprowadzenia
online bez drukowania.
Wspólne odczytywanie nazw roślin. Zabawa jest okazją do przypomnienia dzieciom, że są rośliny
chronione i trujące, których nie wolno zrywać.
Zabawa czytelnicza „Rośliny chronione”– gra w parach. Na bokach dużej kostki przyklejamy cyfry
od 1 do 6. Jedno dziecko rzuca kostką, a drugie musi dobrać tabliczkę z nazwą rośliny oznaczoną
taka samą cyfrą: 1. konwalia majowa, 2. płonnik pospolity, 3. zawilec, 4. torfowiec błotny, 5. widłak,
6. miłek wiosenny. Dzieci odczytują nazwy i dobierają do odpowiedniego obrazka. Potem następuje
zmiana ról. Zabawę należy poprzedzić grą słowną w skojarzenia – ćwiczenia w czytaniu, rozwijanie
logicznego myślenia.
LORNETKA zajęcie plastyczno - techniczne
Rozmowa wprowadzająca na temat wykorzystania lornetki do obserwowania otaczającego świata –
dzielenie się swoimi doświadczeniami. Odczytanie wyrazu: lornetka.
Wykonanie pracy plastycznej. Dzieci malują butelki wałkami na wybrany kolor. Szyjki butelek oklejają
taśmą izolacyjną.
Na folii odrysowują flamastrem spód butelki i wycinają koła o średnicy około 1 cm większej niż spody
butelek. Koła nacinają nożyczkami do linii narysowanych flamastrem i zaginają. Koła-szkiełka
przymocowują do szerszego końca butelki za pomocą taśmy izolacyjnej. Robią to tak, aby nacięte
zakładki pozostały na zewnątrz. Tak przygotowane butelki stawiają obok siebie i łączą ze sobą taśmą
izolacyjną, przyklejając jednocześnie kawałek sznurka. Ma on służyć do zawieszenia lornetki
na szyi. Na końcu trzeba sprawdzić, jak działa skonstruowany przyrząd, obserwując otoczenie.
Wspólne sprzątanie po zakończonej pracy. Prezentacja pracy.

Narysuj obrazek, na którym będzie tyle: choinek, chmurek, słoneczek, namiotów,
dzieci i piłek, ile wskazują kropki w okienkach. Dokończ rysowanie ramki do obrazka.

Dokąd pojadą walizki. Ułóż nazwy miast i wpisz lub wklej według wzoru w nawiasie:
(KRAKÓW,SOPOT,HEL)

AÓKRKW
TOPSO
ELH

Zabawy W podróży
Na lądzie, w morzu i w powietrzu - TIC TAC TOE w 5 odsłonach
Linkhttps://angschool.weebly.com/blog/na-ladzie-w-morzu-i-w-powietrzu-tic-tac-toe-w-5Powyżej Kółko i krzyżyk w 5 podróżniczych wydaniach do pobrania. Zajrzyjcie.

WTOREK
Słuchanie wiersza : „Bezpieczne wakacje”
Gdy na wakacjach z rodzicami wypoczywasz,
Dużo niezwykłych przygód przeżywasz.
Nie zapomnij jednak o rzeczy ważnej,
By bezpieczeństwo zachować w sytuacji każdej.
Przez ulicę przechodź tylko na pasach zebry,
Na zielonym świetle i rozglądając się bez przerwy.
Wychodząc na słońce, nakrycie głowy zakładaj,
A na całe ciało krem przeciwsłoneczny nakładaj.
Podczas kąpieli, bądź zawsze pod okiem dorosłego,
By żaden wypadek nie zdarzył Ci się kolego.
Podczas burzy, nie wybieraj się w góry,
A także gdy za oknem, krajobraz jest szaro- bury.
W pobliżu ulicy się nie baw nigdy,
By samochód, autobus czy tramwaj nie zrobiły Ci krzywdy.
Będąc w lesie, śmieci nie wyrzucaj,
Nie rozpalaj ogniska i ciszy nie zakłócaj.
Nie przyjmuj też nic od nieznajomego,
Bo przydarzyć może Ci się coś bardzo niedobrego.
O numerach alarmowych nie zapominaj,
Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina.
997- to telefon na policje,
tam niepokojące sytuacje możesz zgłosić wszystkie.
998- wykręcasz, gdy pożar zauważysz,
bo wtedy dodzwonisz się do pożarnej straży.
999- to numer na pogotowie,
dzwoniąc tam możesz innym i sobie uratować zdrowie.
Gdybyś jednak, tych wszystkich numerów nie umiał zapamiętać,
Wystarczy o jednym ogólnym numerze pamiętać.
112- tam możesz wszystko zgłosić
i o każdy rodzaj pomocy poprosić.
http://www.pse.edu.pl/grupy/puchatki/wiersze-i-piosenki-2016-2017/bezpieczne-wakacje

Jakie rady zapamiętałeś z wiersza? Kiedy i na jaki numer będziesz dzwonić gdy wydarzy się
coś nieoczekiwanego, alarmowego? Jakie to będą np. sytauację? Rozwiąż działania i wpisz
numery alarmowe do odpowiedznich służb.

Dokończ kolorowanie obrazków. Powiedz, jak dzieci spędzały wakacje.
Uzasadnij, dlaczego przedstawione sytuacje są bezpieczne.

Przeczytaj rady:
Pamiętaj!
Podczas jazdy na rowerze noś kask. ● Kąp się tylko na strzeżonych kąpieliskach. ●
Podczas upałów noś czapkę i pij dużo płynów.

Wykonanie plakatu „Wakacyjne rady” ulubionymi technikami dzieci – praca w grupach.
N. przygotowuje duży arkusz szarego papieru, na którym umieszcza hasło WAKACYJNE
RADY. Każde dziecko otrzymuje kolorową kartkę z konturowym rysunkiem balonika.
Dzieci wycinają swoje balony, przedstawiają na nich jedną z wakacyjnych rad, stosując
swoją ulubioną technikę plastyczną. Gotowe balony N. przykleja na arkuszu
(przed przystąpieniem do pracy dzieci powinny opowiedzieć o tym, co zamierzają
przedstawić na swoich balonach, aby ich propozycje się nie powtarzały).
Zabawa „Wakacyjne kalambury” – rozwijanie wyobraźni, utrwalanie słownictwa
związanego z okresem wakacji, doskonalenie analizy słuchowej wyrazów. Wybrane dziecko
rysuje, np. na kartonie umieszczonym na sztaludze, przedmiot lub symbol kojarzący się
z wakacjami (np.: słońce, piłkę, fale, góry, łopatkę, okulary). Pozostałe dzieci odgadują
jego nazwę, dzielą wyraz na sylaby i głoski – chętne dzieci mogą podpisać swój obrazek.
• „Prawda czy fałsz?” – rozwijanie koncentracji uwagi i logicznego myślenia. N. mówi
zdania związane z wakacjami. Jeżeli powie zdanie nieprawdziwe, dzieci je poprawiają.
Przykłady zdań:
–– Lato zaczyna się w kwietniu.
–– Żaglówka jeździ po ulicy.
–– Dzieci robią babki z piasku.
–– Biała flaga oznacza zakaz kąpieli.
–– Kiedy jeżdżę na rowerze, to zawsze w kasku.
–– Latem liście spadają z drzew.
–– Na wycieczce w lesie krzyczymy i głośno słuchamy muzyki.
–– Gdy jest słoneczna pogoda, zawsze noszę czapkę.
–– Na wakacjach nad morzem chodzę na górskie wycieczki.
–– Samolot to pojazd lądowy.
Po południu zabawa - matematyczna ćwicząca znajomość kierunków.
Zabawa „Wakacyjne obrazki” – N. opowiada krótkie historyjki, dzieci rysują sylwety zgodnie
z treścią
–– Kiedy spędzałem wakacje u babci na wsi, lubiłem obserwować staw znajdujący się
pośrodku pobliskiej łąki. Płynęły po nim kaczki – 2 w lewą stronę, a 3 w prawą stronę.
Ile kaczek pływało po stawie?
–– Krzyś zbudował na plaży piękny zamek z piasku. Postanowił zrobić sobie zdjęcie
pamiątkowe obok zamku, a że nie chciał być sam na zdjęciu, poprosił mamę, żeby stanęła
z prawej strony zamku. Siostrę ustawił po lewej stronie, sam stanął za zamkiem.
Jak myślicie, co robił tata?
–– Na środku podwórka stało drzewo. Jeśli chcecie się dowiedzieć, kto siedział na drzewie
albo co pod nim leżało, posłuchajcie zagadek i je rozwiążcie. N. mówi zagadki, wybrane
dziecko wybiera obrazek będący rozwiązaniem i umieszcza go zgodnie z kodem na ilustracji
↑ (na drzewie), → (po prawej stronie), ↓ (pod drzewem) ← (po lewej stronie).
Lato nam śpiewem umilają,
zimą na naszą pomoc czekają. (ptaki ↑→)
Małą można grać w tenisa,
Większą strzelać gole.
Bawić się nią na podwórku
albo grać w zespole. (piłka ↓ ←)
Wypadło z ogona wróbelka,
ale dla niego to strata niewielka. (piórko ↓ →)
Para ptaków je buduje,
potem jaja wysiaduje. (gniazdo ↑←)

Zabawa ruchowa „Dotknij podłogi” – dzieci poruszają się w rytm skocznej muzyki.
Podczas przerwy w muzyce zatrzymują się i wykonują polecenie N., np. Podłogi dotyka: lewa
ręka – prawa noga; prawa ręka – lewa noga, lewe kolano, kolana i prawy łokieć.
Zabawa „Znam strony ciała”. Dzieci dobierają się w pary, jedno dziecko będzie
pokazywało na koledze/koleżance zadania N., np. prawa ręka zakrywa lewe oko, lewa ręka
na głowie, prawa stopa na lewym kolanie, lewa ręka łapie za nos. Zmiana w parach.

Przypomnienie zasad bezpiecznych wakacji. N. zadaje pytania, a dzieci w odpowiedzi
podnoszą lizaki wykonane z patyczków i kółek, na których z jednej strony jest napis
TAK, a z drugiej NIE.
–– Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem przed wyjściem na słońce?
–– Czy w lesie można palić ognisko?
–– Czy biała flaga oznacza, że można się kąpać?
–– Czy na plaży można zakopać śmieci?
–– Czy po górach można spacerować w klapkach?
–– Czy można się kąpać w niestrzeżonych miejscach?
–– Czy w górach należy zawsze iść wyznaczonym szlakiem?
–– Czy podczas jazdy na rowerze należy mieć kask?
–– Czy w czasie burzy można stać pod drzewem?
–– Czy w lesie można krzyczeć?
–– Czy wszystkie napotkane grzyby można zbierać?
„Gdzie dzieci pojadą na wakacje?” – dzieci czytają wyrazy i przyporządkowują je
do miejsc, w których można spędzić wakacje:

–– jagody, las, stodoła, krowa – wieś,
–– piasek, fale, łopatka, wiaderko, mewa – morze,
–– plecak, baca, owce, hala, stok – góry,
–– namiot, jezioro, kajak, ryby – Mazury.
„Upragniony czas wakacji” – dzieci rozwiązują krzyżówkę, której hasłem są wakacje.
Na tablicy umieszczony jest diagram krzyżówki. Dziecko, które poda rozwiązanie hasła,
układa je w diagramie z liter ruchomego alfabetu.
––Mocny, silny deszcz. (ULEWA)
–– Na biwaku lub kempingu będzie naszym domem. (NAMIOT)
–– Pakujemy do niego rzeczy potrzebne na wycieczce. (PLECAK)
–– Aktualna pora roku (LATO)
–– Przykrywamy się nim, gdy jest zimno. (KOC)
–– Duże zbiorniki wodne na Mazurach. (JEZIORA)
–– Jest na plaży i w piaskownicy. (PIASEK).

Gra odczytaj i wszukaj obrazek do wyrazu.
Język angielski: Hello! Witajcie Dzieci! Dzisiaj chciałabym Was zapoznać ze słownictwem
dotyczącym zwierząt żyjących w oceanie. Posłuchajcie uważnie, jak nazywają się
te zwierzęta
Down In The Deep Blue Sea – piosenka wprowadzająca słownictwo - zwierzęta morskie.
https://youtu.be/7pMEQsk3c5Y
Go on an underwater adventure to see what sea animals you can see! http://made-bykate.pl/underwater-world-printables/
Karty w języku angielskim, do zabawy zwierzęta morski, e do pobrania np.
z tej strony internetowej:
http://kizclub.com/Flashcard/Animals/seaanimals(C).pdf
*Ciekawostki na temat zwierząt morskich: Do you know?...
a turtle swim fast in the sea – żółw pływa szybko w morzu
a jellyfish has a see-through body – meduza ma przezroczyste ciało
a squid has 10 legs – kałamarnica ma 10 nóg
an octopus has 8 legs – ośmiornica ma 8 nóg
a shrimp has a bent body – krewetka ma zgięte ciało
a seahorse swims in an upright position – konik morski pływa w pozycji pionowej
a clam has hard shells – małż ma twarde muszle
the wings of a manta ray are really huge – skrzydła płaszczki są naprawdę ogromne
a crab is walking sideways – krab chodzi bokiem
a seal is enjoying a sunshine – foka cieszy się słońcem
a flying fish jumps in the air – latająca ryba skacze w powietrzu
dolphins are very smart – delfiny są bardzo mądre

when a whale breathes out, it spouts out water like a fountain –
kiedy wieloryb wydycha powietrze, woda wytryskuje jak fontanna
a shark has a sharp teeth – rekin ma ostre zęb
sea animals * – zwierzęta morskie:
a starfish –rozgwiazda
a turtle – żółw
a jellyfish – meduza
a squid – kałamarnica
an octopus – ośmiornica
a shrimp – krewetka
a seahorse – konik morski
a clam – małż
a manta ray – płaszczka
a crab – krab
a seal – foka
a flying fish – latająca ryba
a dolphin – delfin
a whale – wieloryb
a shark – rekin

ŚRODA
1. Wprowadzenie do tematyki. Wysłuchanie wiersza Tadeusza Śliwiaka „List z wakacji”.
List z wakacji
Kochani Rodzice w mieście K.!
Wasz syn się całkiem dobrze ma.
Oddycha świeżym powietrzem,
a kiedy chłodno, śpi w swetrze.
Nie ma chrypki, kataru
ni słonecznego udaru.
Śpi w dzień po obiedzie
od drugiej piętnaście do trzeciej.
Myje szyję i nogi.
Nie wchodzi do wody głębokiej.
I wstydu wam nie przyniesie,
choć wychowuje się w lesie.
Jedynie, co trzeba mu więcej,
to, proszę Mamy, pieniędzy.
Na lody śmietankowe.
Na kino objazdowe.
Na oranżadę w proszku.
Na czekoladę gorzką.
Na chałwę, na dropsy miętowe.
Na kwaśne mleko – bo zdrowe.
I, proszę Mamy i Tatki,
na różne inne wydatki.
Na koniec serdecznie pozdrawiam
Babcię i Dziadka z Wrocławia,
i Ciocię Helę z córkami,
i kłaniam się Tacie i Mamie.
Wasz ukochany syn Jacek,
co nie ma pieniędzy na znaczek.
2. Rozmowa na temat treści wiersza, ukierunkowana obrazkami przedstawiającymi czynności
wykonywane przez chłopca (np. śpi w swetrze, myje szyję i nogi). N. przypina karteczki na dużym
arkuszu papieru zgodnie z treścią wiersza.
3. Ustalenie, czego potrzebował chłopiec i dlaczego było mu to potrzebne. N. przypina na tablicy
banknot, dzieci wybierają ze zbioru obrazków te, które pasują do treści opowiadania i przypinają
je wokół banknotu (lody, bilet, oranżada, czekolada, chałwa, dropsy, mleko, dodatkowo N.
umieszcza np. obrazek przedstawiający rower).
Zabawa matematyczna: „Ile płacę?” – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania
na konkretach, ilustrowanie treści zadań przy pomocy zabawkowych monet,
posługiwanie się przyimkami określającymi położenie w przestrzeni.
• Zabawy tematyczne w kąciku „Sklep” z wykorzystaniem zabawkowych monet, wspólne
ustalanie cen produktów, podział ról w zabawie. Zwrócenie uwagi na planowanie zakupów
(ile mogę kupić za określoną sumę?), zwroty grzecznościowe, poprawne wydawanie reszty.
• Wykorzystanie dowolnego wiersza dotyczącego oszczędzenia, np. Jana Brzechwy
„Kłótnia zabawek”.
• Zabawa „Trudne zakupy”. Każde dziecko otrzymuje cztery karteczki z piktogramami
oznaczającymi „słodycze”, „zabawki”, „książki”, „owoce” oraz małe torby na zakupy.
N. zaczyna opowieść: Dzieci wybierają się z mamą do sklepu. Mama mówi: W sklepie
możecie wybrać dla siebie tylko dwie z czterech rzeczy. Dzieci patrzą na karteczki i zastanawiają
się nad wyborem zakupu. N. kontynuuje: Podchodzicie do półki z … Dziecko,
które podejmuje decyzję o danym zakupie, wkłada karteczkę do torby (N. przypomina:
Uwaga! będą jeszcze trzy półki, jeden zakup już masz).
Podsumowanie zabawy: Czy jesteście zadowoleni z wyboru? Kto nie? Co można zrobić
w takiej sytuacji w sklepie? (odłożyć na półkę towar, wziąć inny, ale najlepiej najpierw
dobrze się zastanowić). Jak czuliście się podczas podejmowania decyzji, co wybrać?
Dlaczego to jest trudne?

Dla chętnych zabawa: My shopping list: Travel - materiały, pomoce i instrukcja do gry.
https://pomyslyprzytablicy.pl/2018/05/28/my-shopping-list-travel/

Zabawa – LODZIARNIA
link do materiałów: https://spelloutloud.com/pretend-play-preschool-ice-cream-store.html
zabawa może być prowadzona w języku angielskim. Polega na kupowaniu lodów.
Wybieraniu smaków, posypek. I płaceniu za lody. A zatem liczeniu i przeliczaniu dostępnych
wykonanych przez siebie monetami lub banknotami. Cena zależy od ilości kulek i posypek.
Ceny powinny wisieć czytelne w widocznym miejscu. By ułatwić przeliczanie dziecku.

Wiersz wprowadzający zabawę: PORA NA LODY
Któż nie lubi lodów latem?
Zatem pytam: jakie smaki
Kształty, formy i kolory
Dla nas latem mają wzory?
Lodów przecież mnóstwo całe
Do wyboru masz wspaniałe
Włoskie w waflu, na patyku
I kręcone Fiku miku
Na gałeczki nakładane
Ciepłe albo zamrażane
Są Calipso i Casate
Jeden smak lub też łaciate
Lodów latem cała gama
Jest dzieciakom otwierana
Są Bambino i Kaktusy
Sorbetowe są i musy
W rożku lub kubeczku lody
Smaki wszelkie dla ochłody
Zakręcone i świderki,
Lodów różnych wybór wszelki
Bakaliowe, śmietankowe
Owocowe i smerfowe
Tort lodowy z orzechami
I rolada z wisienkami

Wszyscy lody lubią latem
Duzi, mali, mama z tatą
Chłopcy i dziewczynki też
Nawet piesek chce je jeść
I ja powiem Wam w sekrecie
Chociaż pewnie już to wiecie
Kocham lody zimą, latem
Zjadam wszystkie je ze smakiem
Agata Dziechciarczyk

Who doesn’t love ice cream?! In this song, we explore counting up to 10 with everyone’s
favorite treat, ice cream! Join these three friends as they dance their way through the ice
cream parlor ordering up scoops of their favorite flavors. Yum!
Do wprowadzenia zabawy możesz wykorzystać również piosenkę:
The Ice Cream Song https://supersimple.com/song/ice-cream-song/
I went into the shop one day
to get an ice cream treat.
‘Cause ice cream is my favorite thing,
my favorite thing to eat.
So many different kinds to try,
so many kinds to see.
And when it was my turn to say
how many scoops for me…
I said, “One scoop…
One scoop for me, please.
One scoop for me.”
I went into the shop one day
to get an ice cream treat.

‘Cause ice cream is my favorite thing,
my favorite thing to eat.
So many different kinds to try,
I went into the shop one day
to get an ice cream treat.
‘Cause ice cream is my favorite thing,
my favorite thing to eat.
So many different kinds to try,
so many kinds to see.
And when it was my turn to say
how many scoops for me…
I said, “One scoop…
One scoop for me, please.
One scoop for me.”
I went into the shop one day
to get an ice cream treat.
‘Cause ice cream is my favorite thing,
my favorite thing to eat.
So many different kinds to try,
Karta pracy https://supersimple.com/downloads/the-ice-cream-song-worksheet-draw.pdf
do piosenki.
Narysuj tyle kulek ile wskazuję napis pod waflem.
Make your own delicious ice cream cones with this counting and drawing worksheet.
Make different flavors and sizes of scoops. Which cone would you choose?

CZAWRTEK
Na początku przypomnij sobie piosenkę - Przepisowy ruch drogowy:
Link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=FPG7xrLzwUw
Gdy nauczysz się tekstu i melodii - spróbuj powtórzyć układ Ruchowy.
Układ taneczny do piosenki w wykonaniu dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=VMOGAAjRAYY
Spróbuj dziś wykonać układ ruchowy.
Zabawa Matematyczna
„Dodaj – odejmij”. Dzieci podzielone są na 4–5-osobowe grupy, każda z nich ma 6 kostek.
Zabawę rozpoczyna osoba, która wyrzuci najmniejszą liczbę oczek. Następnie każde
dziecko rzuca 6 kostkami i porządkuje je zgodnie z liczbą wylosowanych oczek – rosnąco
lub malejąco. Potem wybiera 2 dowolne kostki, dodaje do siebie liczbę wyrzuconych na nich
oczek (np. 3 + 1), następnie odejmuje od większej liczby mniejszą (np. 3 – 1).
Wygrywa osoba, która uzyska największy wynik.
2. Zabawa „Podaj wynik”. N. przygotowuje kartki z działaniami matematycznymi dla każdego
dziecka. Dzieci losują kartkę, obliczają i podają wynik (mogą korzystać z liczmanów).
Mogą to być: 2 + 4 =; 6 + 3 =; 8 – 2 =; 7 – 5 =.

Zabawa „Żywe liczby” Wariant domowy przy użyciu pluszaków lub ulubionych figurek
dziecka – dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. N. dzieli dzieci na dwie równoliczne
drużyny. Zarówno N., jak i dzieci w zespołach mają takie same komplety kart z liczbami od 0
do 10. Każde dziecko trzyma kartę z inną liczbą. N. pokazuje wybraną kartę z liczbą i mówi:
Dodawanie! lub Odejmowanie!
Zespoły typują spośród siebie osoby posiadające karty z liczbami, z których da się ułożyć
równanie (dodawanie lub odejmowanie) i uzyskać wynik wskazany przez N. Dzieci ustawiają
się we właściwym porządku przed grupą. Punkt zdobywa grupa, która ustawi się jako
pierwsza. Zwycięża zespół z największą liczbą punktów.
Zabawa „Liczbowy dywan”. N. rozkłada na dywanie papierowe koła z liczbami takiej
wielkości, aby dzieci mogły swobodnie na nich stawać. Tworzy dywan.
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START
Następnie podaje zasady gry:
• Przejdźcie po dywanie tak, aby cyfra na każdym następnym kole była większa lub mniejsza
o 2 od poprzedniej.
• Przejdźcie po dywanie tak, aby cyfra na każdym następnym kole była większa lub mniejsza
o 4 od poprzedniej.
• Przejdźcie tak, aby cyfra na każdym następnym kole była większa lub mniejsza
o 1 od poprzedniej.

PIĄTEK

Na którym obrazku zachowanie osoby jest właściwe i dlaczego?
Rozwiązanie zagadki.
Gdy niebo jest pochmurne,
błyskawicą świeci.
Grzmi okropnie i groźnie,
boją się jej dzieci. (burza)
Anna Mikita, Zagadki dla maluchów,
Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2006
„Dokończ zdanie…”. N. rozpoczyna zdanie: W czasie burzy…, a dzieci dopowiadają
zakończenie.
Zabawa ruchowa „Błyskawica”. Dzieci ustawione w kręgu. Powtarzają słowa i ruchy za N.
Zaczął padać drobniutki deszczyk. – ruchy z góry do dołu rękoma, naśladowanie
spadających kropli
Nagle zerwał się silny wiatr. – ręce w górze, kołysanie w prawą i lewą stronę, naśladowanie
odgłosu wiatru
Na niebie rozbłysły błyskawica. – klaśnięcie w dłonie
Potem słychać było grzmot. – tupnięcie
Burza rozszalała się na dobre:
Błyskawica! – klaśnięcie w dłonie
Grzmot! – tupnięcie
Błyskawica! – klaśnięcie w dłonie
Grzmot! – tupnięcie
A na koniec na niebie pojawiła się piękna, kolorowa tęcza. – zataczanie łuku rękami
nad głową, wirowanie po pokoju

Zabawa ruchowa „Burza”. N. na środku sali kładzie rozłożony parasol i umawia się
z dziećmi, że sala to łąka, a parasol to ogromne drzewo. N. zaczyna opowieść:
Jesteście na łące, na środku rośnie ogromne drzewo. Bawicie się, biegacie po łące.
Nagle zaczyna grzmieć, nadciąga burza, zaczyna padać deszcz. Widać błyskawice
przeszywające niebo. Pokażcie, co wtedy robicie? Część dzieci zapewne schowa się pod
parasolem, N. pyta:
Dlaczego schowałyście się pod drzewem?
Kto tego nie zrobił? Dlaczego?
Dzieci wypowiadają się, odwołując się np. do informacji przekazanych przez rodziców.
Rozmowa o tym, jak się zachować na otwartej przestrzeni w czasie burzy. N. mówi:
Podczas wyładowania atmosferycznego, któremu towarzyszą głośny huk i błyskawica,
następuje przepływ prądu z nieba do najwyższego obiektu na ziemi, gdzie akurat trwa burza.
Co było najwyższe na łące, na której się bawiłyście? (parasol – drzewo).
Piorun może powalić drzewo i wywołać pożar. Czy chroniąc się pod drzewem, postąpiłyście
rozsądnie? Dlaczego?
Doświadczenie „Wywołujemy błyskawice”. N. ma 2 nadmuchane balony. Energicznie
pociera baloniki wełnianą tkaniną i zbliża je do siebie, aby dzieci zobaczyły przeskakujące
pomiędzy nimi iskry.
Zabawa plastyczna „Burzowe niebo”. N. rozdaje dzieciom kartki z bloku, a dzieci
przygotowują farby: czarną, granatową i białą. Wszystkie malują na swoich kartkach burzowe
niebo, ale bez błyskawic. Gotowe prace (fragmenty nieba) N. łączy w całość, tworząc
w ten sposób jedno duże burzowe niebo. Ostatnim etapem zabawy jest namalowanie
na niebie błyskawicy.

Gimnastyka:
1. Zabawa organizacyjno-porządkowa „Poszukaj szarfy”. Dzieci chodzą we wspięciu
na palcach. Na długi gwizdek biegają między rozłożonymi szarfami, a na krótki zatrzymują
się i każde staje przy najbliższej szarfie. Ćwiczenie powtarzamy 2–3 razy.
2. Ćwiczenia z plastikową butelką kształtujące ogólną sprawność fizyczną.
• Rzut butelki w górę i chwyt oburącz.
• Rzut butelki w górę, klaśnięcie i próba chwytu dowolną ręką.
• Podawanie butelki ruchem okrężnym wokół siebie na wysokości bioder.
• W pozycji stojącej, z butelką umieszczoną między kolanami, podskoki obunóż w miejscu i w
różnych kierunkach.
3. Rzut butelki oburącz zza pleców ponad głową i próba chwytu z przodu.
• Toczenie nogą butelki po podłożu.
• Skoki obunóż przez butelkę leżącą na podłodze.
• Skoki obunóż przez butelki ułożone jak szczebelki drabiny.

4. Zabawa rytmiczna „Rytmiczna butelka”. N. wystukuje rytm na bębenku, a dzieci
swobodnie poruszają się po sali, wystukując usłyszany rytm butelką, w której jest mały
kamyk. N. przyspiesza lub zwalnia wygrywany akompaniament, a wówczas dzieci poruszają
się odpowiednio szybciej lub wolniej.
Część główna
5. Zabawa „Trzymanie i puszczanie liny”. Dzieci stoją w szeregu jedno obok drugiego. Na
sygnał N. łapią linę oburącz. Na hasło: Trzymaj! puszczają linę, na hasło: Puść! chwytają ją.
Kto się pomyli, odchodzi z zabawy.
6. Zabawa „Ścieżka zdrowia”. N. dzieli dzieci na dwie grupy. Jedna tworzy na boisku ścieżkę
zdrowia z przeszkodami,
np. dzieci stają w rozkroku, wykonują siad skulny, leżenie tyłem, leżenie przodem, siad
skrzyżny z ramionami wyciągniętymi w bok. Zadaniem drugiej grupy jest jak najszybciej
pokonać przeszkody. Na sygnał N. dzieci zamieniają się rolami.
7. Zabawa „Kto dotknął więcej osób?”. Dzieci poruszają się swobodnie, próbując dotknąć jak
największej liczby kolegów. Jednocześnie starają się uniknąć dotknięcia przez innych. Na
sygnał N. zatrzymują się i każde dziecko mówi, ile osób dotknęło.
8. Zabawa „Przeciąganie niewidzialnej liny”. N. dzieli dzieci na dwie drużyny, podobne pod
względem siły fizycznej.
Zespoły ustawiają się w rzędach naprzeciwko siebie. Między rzędami N. rysuje linię. Każdy z
zawodników
w drużynie chwyta w pasie kolegę stojącego przed sobą. Pierwsi zawodnicy z przeciwnych
drużyn trzymają
się za ręce. Na gwizdek N. każda drużyna próbuje przeciągnąć przeciwnika na swoją stronę.
Zwycięża ta, której uda się przeciągnąć przynajmniej 2 zawodników.
Część końcowa
9. Zabawa o charakterze uspokajającym „Co słyszysz?”. Dzieci stoją na obwodzie koła,
zamykają oczy i nasłuchują odgłosów z otoczenia. Po chwili otwierają oczy, a wskazana
przez N. osoba naśladuje ruchem i dźwiękiem to, co usłyszała. Pozostałe dzieci odgadują,
co to było. Osoba, która odgadnie, pokazuje kolejny dźwięk.
Oprócz ćwiczeń, później w ciągu dnia spróbujcie jeszcze takich zabaw:
Zabawa „Kącik wakacyjnych zagadek”. N. przygotowuje kartki z wyrazami kojarzącymi się
z wakacjami.
Zadaniem dzieci jest wylosować jedną z nich, a następnie ułożyć zagadkę, której
rozwiązaniem będzie wylosowany Wyraz.
Link: PDF Paski do losowania z obrazkami. Wylosuj i opowiedz historię. Ułóż tytuł do każdej.
Zapisz z rodzicem na osobnych kartonikach tytuły do historyjek. Następnym razem. Dopasuj
tytuł do rysunków.
Historyjki obrazkowe
https://drive.google.com/drive/folders/114uNgStH3jAJrae6JXwAiWqLEhus-O3A
Wykonanie pracy plastycznej „Na wakacjach” techniką kolażu. Z kolorowych gazet
dzieci wycinają elementy potrzebne do wykonania pracy. Naklejają je na kartkę
tworząc kompozycję.

