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„Lato na wakacjach”
Cele:

– rozwijanie sprawności manualnej,

– opanowanie tekstu i melodii piosenki,

– poznawanie wybranych regionów Polski. 

1. Na początek zapraszam Cię do obejrzenia filmu :)

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=YCelkqmkxMs 

2. Przyjrzyj się obrazkom.

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


Te same krajobrazy można było zobaczyć na filmie, spróbuj je nazwać.

Powiedz co Ci się kojarzy z każdym z tych krajobrazów:

– morski – muszla, statek, piasek, parasol plażowy, latarnia morska...

– górski – owce, narty, plecak, kolejka linowa....

– leśny – szyszka, grzyby, mech, jagody, sowa, dzik.....

– wiejski – traktor, krowa, kury, zboże, pole…..



3. Czas na trochę gimnastyki połączonej z nauką.

Przygotuj skakankę. Jeśli jej nie masz naśladuj skakanie na niej (pamiętaj, by przy podskokach poruszać 

rękami).

Wykonaj skoki według instrukcji:

– podskocz 5 razy żabką (na obu nogach jednocześnie),

– teraz podziel na sylaby wyrazy: krajobraz, latarnia, kolejka, jagody,

– podskocz 5 razy rowerkiem ( z nogi na nogę),

– teraz podziel na głoski wyrazy: las, góry, wieś, łąka,

– podskocz 5 razy na lewej lub prawej nodze,

– teraz wymień nazwę: najdłuższej rzeki w Polsce, morza nad którym leży Polska oraz nazwę 

najwyższych gór w Polsce.

4. Naucz się tekstu piosenki.

Przypomnij sobie piosenkę, którą poznałeś w poniedziałek. I naucz się ją śpiewać.

Link do piosenki:https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

Tekst:

Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole i las 

i niebo, i słońce, 

wolny, swobodny czas. 

Pojedzie z nami piłka 

i kajak, i skakanka, 

będziemy grać w siatkówkę 

od samiutkiego ranka. 

Gorące, złote słońce 

na ciemno nas opali, 

w srebrzystej, bystrej rzece 

będziemy się kąpali. 

Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole i las 

i niebo, i słońce, 

wolny, swobodny czas.

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY


5. Wykonaj karty pracy. 

Otwórz karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz.4 na stronie 62-63.

Wykonaj pierwsze ćwiczenie. Dopasuj do środków lokomocji naklejki przedstawiające rożne miejsca, do 

których dojeżdżają te pojazdy.

Następnie pokoloruj pociąg na obu kartach. Pamiętaj, by kolorować dokładnie, nie wychodząc za linie.

Wiem, że potrafisz :)

Teraz wykonaj ćwiczenie z muszelkami. Połącz je liniami tak, by powstały takie same korale jak na wzorze 

obok.

 

POWODZENIA :)

DLA CHĘTNYCH

6. Czytanie tekstu.

Przeczytaj głośno tekst o  wyjściu mamy, Olka i Ady do kina na film o małpce. 

Link do tekstu: https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=94 

7. Stwórz mapę skojarzeń do wyrazu „wakacje”.

Przygotuj: białą kartkę A3 (możesz też skleić ze sobą 2 kartki A4), kredki lub flamastry.

Na środku kartki napisz wyraz WAKACJE. Następnie napisz lub narysuj to co Ci się kojarzy z wakacjami. 

Każde skojarzenie oddziel od napisu WAKACJE narysowaną strzałką. 

Np. zabawa na plaży, lody, wyjazd z rodziną itp. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=94


Jeśli masz ochotę wyślij nam zdjęcie swojej pracy.

POWODZENIA!


