
                                               Do widzenia przedszkole!
                                           ( 22.06.2020 – 26.06.2020 )
  

1.) Praca z wierszem

Cel:  rozwijanie słownictwa, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego

Tato, czy już lato?

Barbara Szelągowska

Powiedz, proszę! Powiedz tato,
po czym można poznać lato?
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?
Po prostu:
Po słodkich malinach;
Po bitej śmietanie z truskawkami;
Po kompocie z wiśniami;
Po życie, które na polach dojrzewa;
Po letnich ulewach;
Po słowiku, co wieczorami śpiewa;
Po ogródkach tonących w kwiatach;
Po świerszczach koncertujących na łące;
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce;
Po zapachu skoszonej trawy i róż;
I... już!

Po przeczytaniu wiersza, proszę zadać dziecku następujące pytania: 
Jak myślisz, kto zadawał pytania tacie?; Po czym można poznać lato?; Jaką teraz mamy porę roku?

2.) Praca z piosenką "Kolorowa rybka"

Cel: wzbogacanie słownictwa, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
Poniżej link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=sdcJPxuJkl8 

Po wysłuchaniu piosenki proszę zadać dziecku następujące pytania:
Gdzie pływała rybka?; Co chciał zjeść ogromny rekin?; Gdzie  schowała się rybka?; Co zrobił
rekin, gdy nie mógł znaleźć rybki?; 

3.) Gimnastyka buzi i języka

Cel: usprawnianie aparatu artykulacyjnego i kształtowanie prawidłowego toru oddechowego

Proszę, aby dziecko powtórzyło wierszyki za rodzicem:

https://www.youtube.com/watch?v=sdcJPxuJkl8


• Szedł po drodze szpak                               
do szkoły się uczyć,                                        
i tak sobie śpiewał:                                         
szpu – szpu,                                                    
szpa – szpa,
szpo – szpo, 
szpe – szpe,
szpi – szpi...
Taki śmieszny szpak,
co uczyć się chciał. 

• Szumi, szumi woda, szumi, szumi las.
Szumią, szumią pola lato wita nas.
Szumi, szumi woda, szumi, szumi las,
szumią, szumią pola wiatr ochłodzi nas. 

• W ogródeczku Mareczka wyrosła rzodkieweczka.
Czerwone są buraczki, no i cztery kabaczki.
Podlewa nasz Mareczek rządek swych rzodkieweczek
i czerwonych buraczków,
i krzaczki kabaczków...

• Rysio cztery trąbki ma i na każdej pięknie gra.
Na pierwszej gra: tra, tra, tra.
Na drugiej gra: tru, tru, tra. 
Na trzeciej gra: tre, tre, tra.
Na czwartej gra: try, try, tra.
Rysio brata Jurka ma, razem z bratem gromko gra:
tra, tre, tra,
tra, tru, tra,
tre, tro, tra,
tra, try, tra. 
Rysio cztery siostry ma, każda sama pięknie gra. 
Marta gra: tru, tro, tra,
Renia gra: tre, try, tra,
Irka gra: try, tro, tra,
Krysia gra: tru, tre, tra.
Gdy rodzeństwo razem gra słychać gromkie:
tram – tarara
trem – tarara
trym – tarara
trum – tarara
trom – tarara.

     4.) Zabawa matematyczna "Monety"

 Cel: doskonalenie dodawania i odejmowania, rozwijanie umiejętności posługiwania się cyframi
oznaczającymi nominały monet

 Proszę przygotować monety z nominałami 1 zł, 2 zł, 5 zł. Dobrze, jakby monet było ok. 8. Proszę
na monetach poćwiczyć z dzieckiem dodawanie i odejmowanie. Np.
1 zł + 2 zł + 1 zł = ?
5 zł – 1 zł – 1 zł = ?
2 zł + 2 zł + 2 zł = ?
itp. 



        5.) Zabawa "Ułóż tak samo" 

Cel: doskonalenie percepcji wzrokowej na materiale literowy, ćwiczenia w czytaniu

Do tej zabawy potrzebny bedzie komplet liter z WYCINANEK NR 45-47. Rodzic prezentuje wyraz
do czytania globalnego na temat przedszkola, wakacji, szkoły. Dziecko ma za zadanie ułożyć wyraz
z rozsypanki  literowej.  Można też zaproponować ułożenie prostych zdań.  Proszę,  żeby dziecko
przesylabowało i przegłoskowało ułożony wyraz a na końcu przeczytać. 

        6.)  Zabawa ruchowa "Idzie rak"

Cel: rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

Dziecko porusza się zgodnie z rytmem wiersza ( zabawę najlepiej wykonać na ogródku ):

Chodzi sobie mały rak              ( dziecko idzie cztery kroki do przodu )
Raz do przodu, a raz wspak      ( dziecko robi cztery kroki do tyłu )
Dokąd idziesz mały raku          ( dziecko robi pięć kroków do przodu )
Tam, gdzie domek z tataraku,   ( dziecko robi siedem kroków w prawo )
bo w nim mama, tata, brat        ( dziecko robi trzy kroki do przodu )
i ja, bardzo mały rak                 ( dziecko robi osiem kroków do tyłu )

      7.) Praca z wierszem

Cel:  rozwijanie słownictwa, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego

Na wakacje ruszać czas

Barbara Szelągowska

Za dni kilka – o tej porze będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy, żeby bawić się na plaży.
Ja na morze nie mam czasu, wolę jechać het – do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby albo w rzece łowić ryby.

A ja chciałbym dotknąć chmury i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą w górach lubę spędzać lato.
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.

Po przeczytaniu wiersza, proszę porozmawiać z dzieckiem, co dzieci z wiersza planowały robić na
wakacjach? Gdzie pojechały? A gdzie Ty chciałbyś jechać na wakacje i dlaczego? Narysuj swoje
wymarzone miejsce na wakacje :)



        8.)  Rozwiązywanie zagadek "Co kojarzy się z wakacjami?''

Cel: rozwijanie twórczego myślenia poprzez stosowanie różnorodnych sposobów rozwiązywania
zagadek

• 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,
prze 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 pieszczystej... / plaży /

• Wody wcale się nie boi;
Lubi pływać po jeziorze.
Ale są potrzebne wiosła,
By nas fala lepiej niosła. / łódka /

      9.) Opowiadanie "Żegnaj przedszkole! Witaj szkoło!"

Cel: doskonalenie dłuższego wypowiadania się na określony temat, rozwijanie koncentracji uwagi

          Supełek siedział w kącie i patrzył na przygotowania. W przedszkolu panowało podniecenie.
Na  stołach  rozkładano  kolorowe obrusy,  a  na  nich  talerzyki  z  ciastkami  i  szklanki  do  soków.
Wszyscy uwijali się jak w ukropie, bo jeszcze przed przyjściem rodziców miała się odbyć próba
generalna pożegnalnego przedstawienia. To był ostatni dzień przedszkola.
           - Może byś tak łaskawie pomógł? - skarcił go Pak.
           - Jest mi smutno – westchnął Supełek, ignorując zupełnie uwagę Paka.
           Pak machnął więc łapką i pobiegł pomagać przy wieszaniu dekoracji.
         Supełek wytarł oczy, które co i rusz mu wilgotniały i pociągnął nosem.
           Nagle uderzyła go w głowę papierowa kulka. Rozejrzał się niespokojnie.
Od drzwi dawała mu znaki Blue. Dopiero teraz uświadomił sobie, że nie widział jej wśród innych
dzieci. Blue zdecydowanym gestem przywołała Supełka. Niezauważony przez nikogo wyszedł więc
z sali.
           - Co jest? - zapytał.
           - Pomyślałam, że tobie też nie podoba się całe to zamieszanie – odparła Blue, wskazując ręką
trwające w sali przygotowania. 



           Supełek wzruszył ramionami.
           - Słuchaj, ja już postanowiłem – oświadczyła Blue. - Nie idę do żadnej szkoły.
           - Jak to?
         - Mam plan. Pamiętasz jak Pani mówiła, że jesteśmy juz mądrzy i wiemy, jak się zachowywać
w różnych sytuacjach, dlatego możemy iśc do szkoły?
          - Pamiętam – powiedział Supełek.
          - To posłuchaj!
          I Blue przedstawiła Supełkowi swój plan , który polegał na tym, żeby zachowywać się dziś
tak, aby Pani pomyślała, że nie wolno ani Blue, ani Supełka puścić do szkoły.
          - Ale co mamy robić? - dopytywał Supełek.
          - Psocić, ile wlezie! - odparła pewnym głosem Blue. - Idziemy!
          I ruszyła do sali, trzaskając drzwiami tak, że zatrzęsły się szyby w oknach. Dzieci zwróciły
się w stronę źrodła tego przerażającego dźwięku, ale nic nie powiedziały.
          - Co sie tak gapicie? - warknęła Blue.
         - I przechodząc obok osłupiałego Stasia, przebiła balonik, który ten właśnie miał powiesić na
lampie. 
      -  Supełek ruszył  za nią najpierw bardzo nieśmiało,  ale po chwili  wyobraził  sobie szkołę,
miejsce,  w którym bardzo  nie  chciał  być,  więc  przechodząc  obok  stołu,  zgarnął  z  talerzyków
ułożone pięknie ciastka i wszystkie wpakował sobie do buzi.
          - Ej, zawołała Marysia. - Co robisz?
        - Supełek próbował jej powiedzieć, że je, ale buzię miał pełną pierniczków i herbatników z
czekoladą, więc zdołał wydobyć z siebie tylko mruknięcie i wypluć sporo okruchów. 
      Tymczasem Blue wylała  na obrus sok i  właśnie gotowała się  do walki  z  Jackiem, który
próbował uratować przed nią resztę szklanek. 
          - Proszę Pani!!! - zawołała Marysia tak rozpaczliwie, że Pani, która uzgdniała coś w kuchni,
wpadła do sali przerażona. 
          - Co się dzieje? - zapytała, widząc rozlany sok na stole, pokruszone ciastka na podłodze i
Blue gotową do walki z Jackiem. 
      -  Sama  Pani  widzi,  że  Blue  i  ja  nie  możemy  iść  do  szkoły,  bo  moglibyśmy  się  tam
nieodpowiednio zachowywać – wyjaśnił Supełek. I na dowód swoich słów przebił kolejny balonik.
            - Róbcie wszystko dalej – powiedziała Pani do dzieci. - A blue i Supełek idą ze mną.
          Blue ruszyła z ochotą, pewna, że miarka sie przebrała i że będzie mogła zostać w przedszkolu
na długie lata.
           Pani posadziła Blue i Supełka na krzesłach i zaczęła szukać czegoś w szafce. Po chwili
położyła przed przedszkolakami dwa rysunki. 
            - Pamiętacie to? - zapytała.
            - Robiliśmy rysunki, kim będę, kiedy dorosnę – odpowiedział Supełek.
            - Właśnie. Kogo przedstawia twój rysunek, Supełku? Kim jesteś na tym rysunku?
            - Lecę w kosmos na zbudowany, przez siebie statku i odkrywam nowe planety.
            - A ty, Blue? - Pani zwróciła się do dziewczynki.
            - Ja buduję tutaj wieżowce, które sięgają aż do nieba. 
           - Jeśli zostaniecie w przedszkolu, będziecie powtarzać wszystko, czego się nauczyliście do
tej  pory.  A jeśli  pójdziecie  do  szkoły,  nauczycie  się  nowych  rzeczy.  I  dzięki  tym rzeczom ty,
Supełku, polecisz w kosmos, a ty, Blue, zbudujesz wieżowiec az do nieba – powiedziała Pani. -
Musicie wybrać.
            - Zależy ci na tym kosmosie? - zapytała Blue Supełka.
            - Raczej tak. Chciałbym tam być. A ty i wieżowiec?
            - Chciałabym go zbudować – westchnęła Blue. 
            Supełek i Blue powędrowali więc z powrotem do sali.
            - Trzeba będzie odkurzyć – westchnął Supełek. 
            - I postawić talerzyki ma tych plamach z soku – dodała Blue. 
            - Ale może nie jest tak źle chodzić do szkoły – zastanowił się Supełek. 



           - Może nie – odparła Blue.
        - I poszli pomóc w przygotowaniu pożegania przedszkola, bo przecież czekały już na nich
wieżowce i statki kosmiczne. 

Po przeczytaniu opowiadania, proszę zadać dziecku następujące pytania:
Jakie  ważne  wydarzenie  miało  się  odbyć  w  przedszkolu?;  Jak  dzieci  przygotowywały  się  do
uroczystości?; Jak zachowywali się Blue i Supełek?; Jak myślisz, dlaczego Blue i Supełek tak się
zachowali?; Co ważnego powiedziała im pani?

        10.) Praca plastyczna

Cel:   rozwijanie  wyobraźni  i  twórczego  myślenia,  doskonalenie  umiejętności  posługiwania  się
różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi

Zadaniem dla dziecka jest narysowanie lub namalowanie obrazka związanego ze wspomnieniem
przedszkola,  np.  co  najbardziej  kojarzy  mu  się  z  przedszkolem,  za  czym  będzie  tęsknić,  co
najbardziej lubił robić w przedszkolu. 
              
W tym tygodniu wykonujemy zadania:
1. Karty pracy 4; strony 32
2. Piszę i liczę; strony: 77, 78, 79, 80
3. Książka do czytania; strony: 80, 81, 82, 83.

Życzymy miłej nauki i przyjemnej zabawy :)  To już ostatni tydzień... i wakacje!




