13 - 15 VI 2022 r.
20 – 24 VI 2022 r.
Grupa Smerfy
„Nasze zwierzątka”/ „Żegnamy przedszkole”
 Akcja „Dorośli czytają dzieciom” – zachęcanie do aktywnego słuchania czytanego
tekstu.

 Metoda Dobrego Startu – wprowadzenie litery z – usprawnianie koordynacji
wzrokowo – ruchowo – słuchowej.

 „Nasi ulubieńcy” – oglądanie czasopism i książek o zwierzętach domowych. Dzieci,
które mają w domu książki o zwierzętach, proszę aby przyniosły 1 w przyszłym
tygodniu.
 „Nasi milusińscu” – rozmowa z dziećmi na temat zwierzątek, jakie mają w domu.
 „Zwierzątko” – rozmowa na temat treści opowiadania. Rozwijanie umiejętności
koncentrowania uwagi na słuchanym tekście.
 „Do pary” – zabawa ruchowa.
 „Podaj dalej” – zabawa słuchowa. Rozwijanie percepcji słuchowej.
 „Nasi pupile” – rozwiązywanie zagadek, doskonalenie umiejętności tworzenia pojęcia
na podstawie definicji.

 „Bezpieczne wakacje przedszkolaka” – rozmowa z dziećmi na temat bezpieczeństwa
podczas letniego wypoczynku .
 „Co włożę do plecaka?” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie logicznego myślenia.
 „Co zabieramy na wakacje?” – rozpoznawanie dotykiem rzeczy, które znajdują się w
walizce.
 Praca plastyczna „Laurki dla starszych kolegów” – technika dowolna.
 „Znam numery alarmowe” – przypomnienie numerów alarmowych.
 „Do widzenia, przedszkole” – nauka wiersza na pamięć.
Gdy szedł wrzesień przez zielony las
W deszczu z parasolem,
Wszystkie dzieci wtedy
Pierwszy raz, witały przedszkole.
Przyszła zima, zagrał mroźny wiatr
Gwiżdże już po polach.
Sypnął śniegiem, pozostawił ślad

W drodze do przedszkola.
Już jaskółka, biało-czarny ptak
Gniazdo ma w stodole.
Wkoło zieleń. To już lata znak
Czas żegnać przedszkole.

 „Jaka to melodia” – rozwijanie pamięci słuchowej i muzycznej dzieci.
 Nauka piosenki „Piosenka do walizek i plecaków”
1.Mam kartkę niewielką
i pędzel malutki,
namaluję na papierze
kolorowe nutki.
Ref.Dla dziewczynek
i chłopaków,
do walizek
i plecaków,
na Mazury
i pod chmury,
nad jeziora
albo w góry.
2.Z tych nutek ułożę
tęczową piosenkę,
refren będzie w niej wesoły,
zwrotki uśmiechnięte.
Ref.Dla dziewczynek…

 Spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

