ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE W DOMU 17 CZERWCA 2020r.
Temat; Wakacyjne zabawy
1. Zabawa wprowadzająca ,,Powitanie części ciała”
Dzieci nazywają części swego ciała i jednocześnie wykonują określone ruchy:
,,To są palce dłoni, które zamieniają się w magiczne skrzaty. Skrzaty powitają
się z nam:
Palce witają się ze sobą, witają się ze swoją głową, głaszczą włosy,
witają się z uszami (dotykają je), nosem- liczą dziurki w nosie, usta, brodę,
głaszczą szyję, klepią się po ramionach, głaszczą swój brzuch, uda, liczą kolana,
witają się z kostkami, pietami”.
2. Wakacyjna zagadka:
Cieszy się dziecko , mama i tato ,
że w końcu zaczęło się gorące ... ( lato ).
Dzieci dzielą nazwę lato na sylaby.
3. Słuchanie wiersza B. Formy ,,Lato i dzieci”.
Lato do nas idzie,
zatrzyma się w lesie.
Jagody, poziomki
w dużym koszu niesie.
Słoneczka promienie
rozrzuca dokoła.
− Chodźcie się pobawić! −
głośno do nas woła.
Nad morze i w góry

chce pojechać z nami.
Wie, że miło spędzi
czas z przedszkolakami
4. Rozmowa na podstawie wiersza .
– Gdzie zatrzymało się lato?
- Gdzie lato nas zaprasza? ( do lasu, nad morze, w góry)
- Jak powinniśmy zachowywać i czego nie powinniśmy robić podczas pobytu w
lesie,górach, nad wodą?
5. Oglądnijcie teraz film Bolek i Lolek-Wakacyjna przygoda
https://www.youtube.com/watch?v=BXoI0ovO9ZY
6. Zabawa ruchowa „Bierzemy misia w teczkę jedziemy na wycieczkę”.
Wyobraźcie sobie, że za chwilkę wybieramy się na długą wycieczkę.
Najpierw musimy zapakować nasz niewidzialny pleckach, w potrzebne
nam rzeczy: zabieramy, ubrania, buty, jedzonko, aparat i lornetkę.
Uwaga wyruszamy najpierw jedziemy w góry, musimy się na nie
wspinać. Mamy bardzo ciężki plecak, wiec dużo nas to sił kosztuje.
Teraz nad morze, musimy przepłynąć kawałek (należy naśladować
ruchem, tak jakby wykonywało się te czynności). Następny przystanek
to wieś, kosimy trawę i karmimy koniki i krówki (dzieci naśladują ruch
koszenia trawy – nauczyciel demonstruje). Po takiej wycieczce
wracamy do przedszkola, zdejmujemy ciężki plecak i kładziemy się na
dywanie i głęboko oddychamy (w tle słychać szum fal).
7.Posłuchajcie teraz piosenki ; Tato nadchodzi lato
https://www.youtube.com/watch?v=qq_wR7Mv2_8
8.Zabawa dydaktyczna ,,Figuraki wybierają się nad morze”.
Rodzic pokazuje dzieciom figurowe ludziki-Koło, Kwadrat, Trójkąt (figuraki).
Dzieci opisują ich wygląd przeliczają boki, kąty, rysują figury w powietrzu, na
dywanie.

Rodzic opowiada, że figuraki i ich dzieci wybrały się na wakacje nad morze.
Kiedy dotarły na miejsce miały zamieszkać w odpowiednich domkach (Koła w
domu ze znakiem koła, Kwadraty w domu ze znakiem kwadratu, a Trójkąty w
domu ze znakiem trójkąta) jednak zanim odnalazły swoje domy postanowiły
najpierw zobaczyć morze i poszły na plażę. Kiedy tam dotarły zerwała się
wielka burza (zerwał się silny wiatr, pojawiły ciemne chmury i błyskawice,
zaczął padać deszcz) dzieci figuraki bardzo się wystraszyły i postanowiły szybko
odszukać swoje domy - musimy im w tym pomóc .Dzieci dopasowują figuraki
do odpowiednich domów i pomagają figurowym mamom przeliczyć ile
figuraków schowało się do danego domu: 3- latki w zakresie 3, 4-latki w
zakresie 5, 6-latki w zakresie 10.
9. Zabawa wyciszająca, masaż relaksacyjny ,, spacerek Letni”
Na niebie płyną obłoki, świeci słońce,
przedszkolaki wybrały się na letni spacer
po drodze spotkały panią na szpileczkach,
pana w trampeczkach
tu stąpały słonie
i biegły konie,
wtem przemknęła szczypaweczka,
spadł drobniutki deszczyk.
Czy przeszedł cię dreszczyk?
10. Piosenka –Bezpieczne wakacje;
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
11. Prace plastyczne ,,Morski obrazek”- dzieci na niebieskiej kartce przyklejają
w kolejności: szablony statku, ryb, słońca,
Wykonanie kartki – moje wymarzone wakacje.
Dzieci przystępują do wykonania z kaszy maminej np. plaży, z kaszy gryczanej

góry. Z kolorowych gazet można powydzierać gotowe miejsca, połączyć i
ponaklejać, wedle uznania twórców. Oto przykładowe prace.

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY !!

Podstawa programowa: I – 5 ,6, 7, 8, 9; II - 1, 5, 7, 9, 11;
III - 5, 8, 9;

IV - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 18.

