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GRUPA KRASNALE
„WAKACJE TUŻ - TUŻ …”
„DO WIDZENIA , PRZEDSZKOLE”

- Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z
dziećmi zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań,
doskonalenie różnorodnych umiejętności.
- „Wędrówka” – masażyk.
- „Skoki kozicy” – zabawa z elementem skoku.
- „Przekładanie kamieni” – zabawa ruchowa z piłką.
- „Żabki w jeziorze” – zabawa oddechowa.
- -„Górskie krajobrazy” – rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza B. Formy;
tworzenie pojęcia krajobraz; określanie cech krajobrazu górskiego i ludowych
strojów góralskich; oglądanie mapy; odczytywanie nazw pasm górskich.
- „W górach” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP 4.45; odszukiwanie
takich samych elementów na dwóch obrazkach.
- „Pocztówki” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 51
- „Nad jeziorem” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji; wskazuje
różnice pomiędzy różnymi typami krajobrazów.
- „Nad morzem” – oglądanie ilustracji dotyczących krajobrazu nadmorskiego w
książkach i albumach, zgromadzonych w Kąciku turysty.
- „Plażowe liczenie” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP 4.49-50;
tworzenie zbiorów o wskazanej liczbie elementów.
- „Tropiciele nad jeziorem” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP 4.4748; przeliczanie elementów na ilustracji i zapisywanie za pomocą liczb;
odszukiwanie wyróżnionych elementów.
- „Paluszkowe zabawy” – zabawy grafomotoryczne z wykorzystaniem PiL 73.
„Muszle, muszelki” – ćwiczenia grafomotoryczne z wykorzystaniem PiL 74.
- „Wspominamy” – zabawa słownikowa.
-„Bezpieczne opalanie” – B. Szelagowskiej i „Wakacyjne rady” W. Badalskiej –
rozmowa na podstawie treści wierszy; zwrócenie uwagi na
bezpieczeństwo podczas zabaw.
- „Bezpieczne wakacje” – burza mózgów; rozmowa z dziećmi.
- „Kodeks bezpiecznych wakacji” – zabawa plastyczna.
-„Żegnaj przedszkole! Witaj szkoło!” – słuchanie opowiadania O. Masiuk –
rozmowa na podstawie opowiadania.
- „Z wizytą w szkole” – wycieczka do szkoły.

- Spacer po najbliższej okolicy przedszkola, zabawy na placu przedszkolnym –
rozwijanie odporności przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
- Wyrabianie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed
posiłkami,
zasady i normy wytycznych GIS-u.
- Zestaw ćwiczeń porannych nr 7 – rozwijanie koordynacji ruchowej,
przestrzeganie zasad obowiązujących w trakcie wykonywania ćwiczeń
gimnastycznych.
- „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela
/zaproszonych gości/ lub audiobooków. Rozmowy na temat wysłuchanego
tekstu. W każdy piątek słuchanie tekstów literackich czytanych przez P. Elżbietę
w bibliotece.
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PIOSENKA
Hej Przedszkole ukochane
1. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki
A ty już kończysz swe siedem lat
Żegnasz zerówkę lub sześciolatki
I zaraz ruszysz dalej w świat
Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa
2. A kiedy czerwiec jak woda płynie
Na dworze lata nadchodzi dzień
Dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek
Przedszkole właśnie kończy się
Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa
3. Rzec „do widzenia” trzeba na drogę
Bo po wakacjach nie wrócisz już
Wspominaj często przedszkolne progi
By miłych wspomnień nie krył kurz.

WIERSZ
Kończą się już zajęcia,
wakacji idzie czas,
żegnajcie, drogie panie,
już opuszczamy was.
Żegnajcie, już w przedszkolu
zabawy kończą się,
a po wakacjach w szkole
będziemy uczyć się.
A gdy już w przyszłym roku
nie będzie tutaj nas
wspomnimy to przedszkole.
Wy pamiętajcie nas!

