19 czerwiec 2020
DZIĘKUJE BARDZO PSZCZÓŁKOM I RODZICOM ZA DUŻO
CIERPLIWOŚCI I PRACY W TEN TRUDNY DLA NAS CZAS... ZA
CIĘŻKĄ PRACE . DZIŚ KOŃCZYMY NASZE ZDALNE ZAJĘCIA.
KOCHAM WAS PSZCZÓŁECZKI I ŻYCZĘ POWODZENIA W
DALSZEJ DRODZE WASZEJ EDUKACJI. WYROŚLIŚCIE NA
WSPANIAŁYCH LUDZI, NIE JESTEŚCIIE JUŻ MALUCHAMI.
POWODZENIA I JESCZE RAZ DZIEKUJĘ!!!
PRACA Z KSIĄŻKĄ
47a – rozwiązywanie rebusów i rysowanie po śladzie i według instrukcji
47b – rysowanie wakacyjnych planów
48a – kącik grafomotoryczny, pisanie wyrazów po śladzie, łączenie wyrazów z obrazkami,
wyjaśnianie wieloznaczności podanych wyrazów
48b – kącik grafomotoryczny, łączenie liczb od najmniejszej do największej, kolorowanie liter,
odczytywanie napisu
ZAJĘCIA JĘZYKOWE
Wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści. Rodzic mówi: Żeby wakacje były przyjemne i
bezpieczne, musicie zachowywać się w odpowiedni sposób. Posłuchaj wiersza z wakacyjnymi
radami i postaraj się je zapamiętać

"Wakacyjne rady" Wiera Badalska
Głowa nie jest od parady
I służyć Ci 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.
Biegać boso – przyjemnie,
Ale ważna rada:
Idąc na wycieczkę
Dobre buty wkładaj.

Po lekturze wiersza rodzic rozmawia z dziećmi na temat jego treści. Prosi o wymienienie i
omówienie wszystkich rad, które się w nim znalazły, dziecko notuje je w dostępny sposób (rysuje
lub pisze), po skończeniu proponuje i notuje inne wakacyjne rady.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
„Moja wyspa” – praca techniczna. Rodzic przygotowuje materiał plastyczny i przyrodniczy:
piasek, kamyki, patyczki, kawałki kory, piórka, masę solna, plastelinę. Daje dziecku także rolki po
papierze toaletowym, plastikowe zakrętki, plastelinę, drobne koraliki. Dziecko przygotowuje swoją
wyspę na talerzyku jednorazowym, wypełnia go grubą warstwa masy solnej z piaskiem, którą
zagospodarowuje według własnego pomysłu. Wyspy układają na oceanie zrobionym na
pogniecionej przezroczystej folii, pod którą wkładają muszle, kamyki i cienkie paski zielonej
krepiny. Na koniec opowiada o swoich wyspach – co się na nich znajduje, jak można spędzić na
nich czas, z kim chciałyby się tam znaleźć
PIOSENKA NA DZIŚ
https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0

Lato, lato , lato czeka
Już za parę dni, za dni parę weźmiesz plecak swój i gitarę,
Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów,
Do widzenia wam canto cantare. /2x Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, Razem z
rzeką czeka las, a tam jeszcze nie ma nas. Lato, lato nie płacz czasem, czekaj z rzeką, czekaj z
lasem, W lesie schowaj dla nas chłodny cień, przyjedziemy lada dzień.
Już za parę dni... Lato, lato mieszka w drzewach, lato, lato w ptakach śpiewa, Słońcu każe odkryć
twarz, lato, lato jak się masz? Lato, lato, dam ci różę, lato, lato, zostań dłużej, Zamiast się po
krajach włóczyć stu, lato, lato zostań tu.
Już za parę dni...
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
ŻABA NA ŻAGLÓWCE
Pewna żaba żądna przygód
rezygnuje z wszelkich wygód.
Marzy jej się żeglowanie
po wzburzonym oceanie,
więc zaprasza na żaglówkę
żuka oraz bożą krówkę.
Chociaż stawek jest nieduży,
nieco większy od kałuży,
zastępuje doskonale oceanu słone fale.
Tłumy wokół wiwatują
i żeglarzy oczekują.

Żubr nerwowo żuje trawę,
a żółw parzy gorzką kawę.
W gęstej trzcinie żabek kilka
śpiewa pieśń o morskich wilkach.
Tak wśród wrzawy i okrzyków
powitano podróżników
BURZA MÓZGÓW
„Przestrzegaj zasad” – rozmowa na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji.
Przypomnienie numerów alarmowych: 112, 999, 998, 997. Rodzic przypomina zasady dotyczące
bezpiecznego zachowania podczas wakacji. Dziecko przyporządkowują każdą zasadę do numeru
telefonu alarmowego .

ŻYCZĘ KOCHANI NAJCUDOWNIEJSZYCH WAKACJI!!!!
Ciocia Kasia:*:*:*

