
3,4,5.6 latki

Wakacje

22.06.2020 – 30.06.2020

Cele:

-  zapoznanie  dzieci  z  ciekawymi  miejscami,  przeznaczonymi  na  wakacyjny  wypoczynek

(morze, góry, las, wieś),

- utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw podczas wakacji,

- aktywizowanie myślenia i rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat,

- przypomnienie  numerów alarmowych 112, 999, 998, 997,

- posługiwanie się nazwami morze Bałtyckie, Tatry, Mazury,

- dziecko rozumie potrzebę opieki dorosłego nad nim podczas wakacji,

- klasyfikować przedmiotów według ustalonego kryterium,

- rozróżnianie kolorów,

1. Wysłuchanie wiersza B. Szelągowskiej „ Na wakacje ruszać czas”

„Na wakacje ruszać czas”

Za dni kilka –o tej porze

będę witać polskie morze.

Bo najbardziej mi się marzy

żeby bawić się na plaży.

A ja chciałbym dotknąć chmury

i dlatego jadę w góry.

Razem z mamą, razem z tatą

w górach lubię spędzać lato.

Ja na morze nie mam czasu.

Wolę jechać het- do lasu.

I tam z dziadkiem zbierać grzyby

albo w rzece łowić ryby.

Dla mnie to najlepsza pora



żeby wskoczyć do jeziora.

Nie chcę w upał chodzić w góry.

Wolę jechać na Mazury.

Morze, góry, las i rzeka;

Wszystko to już na nas czeka.

Bo zaczęło się już lato

Jedźmy mamo, jedźmy tato.

2. Pogadanka z dziećmi na temat wiersza.

3.  ,,Co  to  za  wakacyjne  miejsce?-  przeglądanie  atlasów,  albumów  z  różnymi  wakacyjnymi

miejscami, miastami itp. 

4. Zabawy  chusteczką chusteczka higieniczna, mała serwetka, kawałek materiału)

Dzieci wykonują kolejno polecenia rodzica:

-  ,,Zaczarowany  parasol  olbrzyma”-  dzieci  wysoko  unoszą  chusteczkę  i  próbują  się  pod  nią

schować,

-   ,Karuzela”-  dziecko  kręci  się   wokół  własnej  osi  z  chustką  i  śpiewa  ulubioną  piosenkę,  

-  ,,Morskie  fale”-  dziecko  wachluje  chusteczką  najpierw  morze  jest  spokojne,  później  coraz

groźniejsze,

- „Ptaki powietrzne” - dziecko biega machając chustką udając ptaka,

- „Skoki przez kałużę” - dziecko kładzie chusteczkę na ziemi (podłodze) i przeskakuje przez nią

w przód i w tył,

-  „Łapanie  chmurek”  -  dziecko  podrzuca  chusteczkę  wysoko  i  próbuje  ją  złapać

.

4. Praca plastyczna ,,Wakacyjny obrazek”- dzieci tworzą swój obrazek za pomocą kredek,

farb, pisaków itp. 

5. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji: wysłuchanie wiersza

„Wakacyjne rady” W. Bodalskiej:

Głowa nie jest od parady

służyć 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!

6. Rozmowa na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji.  Konieczności przebywania

pod  pieką  obecności  osoby  dorosłej  z  najbliższego  otoczenia  (rodzice,  dziadkowie,  itp.).

Przypomnienie numerów alarmowych 112, 999, 998, 997 i sytuacji, w których należy na nie

dzwonić.

7.  Zabawy z kolorami:

-  klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kolory. To jest takie podstawowe ćwiczenie, które

pozwoli  dziecku  poznać  nazwy  kolorów  i  ćwiczyć  ich  zapamiętywanie.  Można  do  tego

wykorzystać przeróżne przedmioty, takie jak: miski, klocki, piłki, kubki, skarpetki, czy chociażby

czapki. Wszystko w jednym kolorze, na przykład zielonym. Położyć wszystko na jednobarwnym

kocu, tak aby dziecko nic nie rozpraszało. I rozmawiać wspólnie z dzieckiem na temat tego, jakie

mają  przeznaczenie  dane  przedmioty,  czyje  są,  co  można  z  nimi  robić  i  oczywiście  cały  czas



podkreślać ich kolor. Dla urozmaicenia zabawy możesz dorzucić kilka rzeczy w innym kolorze,

tak aby dziecko mogło rozróżnić przedmioty we właściwym kolorze od “intruzów”.

-  Budujemy wieże z klocków. Rozsypujemy na podłodze kolorowe klocki. Następnie należy dać

dziecku informację z jakiego koloru klocków powstanie wieża:  Zbuduj jak najwyższą wieże, dom

z  w kolorze  np.  zielonym,  czerwonym itp.  Zabawę  można  urozmaicić  np.  różnymi  rodzajami

budowli (garaż, dom,) lub dodając ilość kloców, z których dziecko ma budować np. zbuduj dom

z 10 niebieskich, żółtych itp. klocków, postaw 6 czerwonych kloców, 

- Jednokolorowy obrazek. Informujemy dziecko, że dziś ma sobie wybrać jedną kredkę i wykonać

nią dowolny obrazek. 
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