Temat tygodnia: „Moje wymarzone wakacje”.
Cel główny:
— Dostrzeganie potrzeby dbania o własne bezpieczeństwo.
— Rozwijanie kreatywności dziecka i wyobraźni przestrzennej.
Cele szczegółowe:
Utrwalenie numerów alarmowych policji i straży pożarnej;
wyjaśnienie konieczności chronienia głowy, oczu i skóry przed nadmiarem słońca;
doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.
Dzień
Treści zrealizowane
1.Zabawa
muzyczno-ruchowa
„Pakujemy
przedszkolną
walizkę” – dziecko reaguje na polecenia nauczyciela. Zabawa ruchowa
03.08
„Morska kąpiel” – dziecko potrafi za pomocą komunikacji niewerbalnej opisać wykonywane czynności.
2020 r.
poniedziałek 2.Poznajemy przysłowia „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Rozmowa z dziećmi o pracy policjanta i strażaka – utrwalenie
numerów alarmowych. Kolorowanie wybranej sylwety samochodu. Zabawa orientacyjno – porządkowa
3.„Lalki w oknie wystawowym” (W. Gniewkowski, K. Wlaźnik, Wychowanie…, s. 203).
4. Budowanie dowolnych konstrukcji z klocków – rozwijanie kreatywności dziecka i wyobraźni przestrzennej. Zabawy dowolne w
wybranych kącikach zainteresowań – przestrzeganie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy.
1.Zabawy i gry stolikowe – dziecko wie, gdzie należy odłożyć wybraną przez siebie zabawkę. Zabawa muzyczno – ruchowa
04.08
„Uwaga osa”. Ćwiczenia poranne według pomysłu nauczyciela.
2020 r.
2.Słuchanie wiersza D. Wawiłow „Morze” połączone z oglądaniem obrazka „Nad morzem”. Zabawy przy piosence „Wyruszamy na
wtorek
wycieczkę…” ( U. Smoczyńska – Nachtman „Rozśpiewane…”, s. 215). Wykonanie łódki z papieru. Zabawa integracyjna „Tratwa
ratunkowa”. Opowiadanie historyjki obrazkowej złożonej z trzech części „Z wodą trzeba ostrożnie”.
3.Zabawy na placu przedszkolnym, na terenie Pałacu Młodzieży – przestrzeganie ustalonych zasad.
4.Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań – zachęcanie do utrzymywania porządku po skończonej zabawie.

05.08
2020 r.
środa

1.Zabawa „Przedtem – potem”- według pomysłu nauczyciela. Ćwiczenia poranne – według pomysłu nauczyciela.
2.Wypowiedzi dzieci na temat „Gdzie spędzę wakacje?” – dzieci znają różne interesujące miejsca w Polsce i na świecie.
Utrwalenie różnych pojęć matematycznych poprzez zabawy i ćwiczenia.
Ćwiczenia
logarytmiczne:
dzieci
wykonują
ruchy
za
nauczycielem
i powtarzają słowa.
3.Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Pieski w budzie” (W. Gniewkowski, K. Wlaźnik, Wychowanie…, s. 210).
4. Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań – przestrzeganie ustalonych norm i zasad.

06.08
2020 r.
czwartek

1.Oglądanie obrazków przedstawiających krajobraz leśny – dziecko wie, jakie zwierzęta można spotkać w lesie oraz jak należy się
zachowywać w lesie. Ćwiczenia poranne – według pomysłu nauczyciela.
2.Słuchanie opowiadania „Wakacyjna przygoda”- dzieci potrafią ułożyć kolejność wydarzeń. Rysowanie na temat: „Moje
wymarzone wakacje” – rozwijanie wyobraźni.
3. Ćwiczenia gimnastyczne – dziecko współdziała w zespole, bawi się wesoło, przestrzega zasad bezpiecznej zabawy.
4. Zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego, na terenie Pałacu Młodzieży – przestrzeganie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy.
1. Zabawa ruchowa „Stój – zły pies”. Zabawa muzyczno – ruchowa „Jaszczurki, koty i dzieci”. Ćwiczenia poranne – według
pomysłu nauczyciela.
2.Inscenizacja tekstu S. Karaszewskiego „Wyruszamy na wakacje”. Zabawa muzyczno – ruchowa „Kto tam?”- dzieci
doskonalenie percepcji słuchowej Słuchanie bajki „Czerwony Kapturek” – dziecko przestrzega zasad bezpieczeństwa. „Moje
bezpieczne
wakacje”
–
sprawne
posługiwanie
się
pędzlem
i farbami.
3.
Zabawa
ruchowa
z
elementem
czworakowania
„Pieski
w budzie” (W. Gniewkowski, K. Wlaźnik, Wychowanie…, s. 210).
4.Zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego– przestrzeganie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy.

07.08
2020 r.
piątek

