Temat tygodnia: Czekamy na wakacje
Poniedziałek; 22. 06. 2020r.
Temat dnia: Jedziemy nad morze.
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9 pomys³ów na zabawê na pla¿y, wakacyjne zabawy dla dzieci na ...
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1. Dzień dobry!
"Zabawy z Tupem"- zabawa ruchowa kształtująca spostrzegawczosc słuchową z wykorzystaniem poniższego tekstu.
Dzieci na słowo TUP- podskakują, zas na słowo PRZEDSZKOLE- obracają się dookoła własnej osi.
Rodzic czyta dzieciom tekst;
W naszym PRZEDSZKOLU jest bardzo wesoło. W naszych salach jest dużo zabawek i jest TUP. Razem z TUPEM przez cały rok poznawalismy ciekawe rzeczy, wiele umiemy i już po wakacjach pójdziemy do starszej grupy. PRZEDSZKOLE będzie na nas czekało, TUP też będzie tęsknił za nami, tak jak my za TUPEM. Nasza Pani powiedziała, że w przyszłym roku TUP również zagosci w naszej sali i będzie z nami poznawał nowe rzeczy. PRZEDSZKOLE to fajne miejsce, nikt w nim nie płacze, wszyscy razem się bawią.
2. " Jaka to melodia?"- zagadki słuchowe.
 Odtwarzamy dzieciom znaną melodię, dzieci próbują zgadnąć tytuł, wspólnie zaspiewać z rodzicem lub rodzeństwem i zatańczyć. Miłej, wesołej zabawy.
Poniżej podaję link do wysłuchania melodii:
https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio" https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio
3. Poranne zabawy ruchowe nr 20;
- " W góry lub nad morze"- dzieci swobodnie maszerują po pokoju. 
Na hasło: "W góry!"- dzieci nasladują marsz po górach lub wspinaczkę ( wysoko unoszą kolana i wyciągają ręce w górę).
Na hasło: " Nad morze!" dzieci nasladują ruchy pływania.
- " Kolory"- dzieci chodzą na czworakach, rodzic wypowiada nazwę dowolnego koloru np. niebieski, zadaniem dzieci jest znaleźć przedmiot w tym kolorze w pokoju i pokazać go.
- " Pakujemy się na biwak"- zabawa uspokajająca, dzieci z rodzicem i rodzeństwem siedzą skrzyżnie na dywanie, zadaniem w tej zabawie jest wymienić choć jedną rzecz, którą należy zabrać na biwak do lasu. (Rodzic wymienia kilka rzeczy.)

4.” Na plaży”- praca z wierszem J.Ratajczaka

         Na plaży- Józef Ratajczak
              Chlapu- plastu, już od brzasku
             Budujemy miasto z piasku
             Piękne miasto nad miastami
             W jakim nie mieszkamy sami
             Domy barwne aż nad podziw
             Fruwa się w nich, czy też chodzi?
             Można by tu żyć wspaniale
             Gdyby deszcz nie padał wcale

Niemowlê na pla¿y � co musisz wiedzieæ? - Allegro.pl
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Po wysłuchani utworu zadajemy dziecim pytania dotyczące tresci:
     -Gdzie można zbudować zamek z piasku?
     - Co wykorzystujemy do budowy takiego zamku?
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5. " Co można robić na plaży?"- zabawa słownikowa
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Lato nad morzem 2020 � Wakacyjne Historie | Primavera Jastrzêbia Góra
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Rodzic zadaje dzieciom pytanie; 
    Co można robić na plaży?
Rodzic pomaga dzieciom w udzielaniu odpowiedzi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie dotyczące bezpieczeństwa.
6. "Muszelki i kamyki"- zabawa dydaktyczna- proszę policzyć wakacyjne muszelki i kamyki?

Muszelki | Pobierz Darmowe Wektory, Zdjêcia i pliki PSD
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7. " Jestem prawie czterolatkiem"- kształtowanie samodzielnosci i zaradnosci poprzez samodzielne zakładanie bucików.
8. " Zamki z piasku"- zabawa dla chętnych, kto ma możliwosć, proszę o konstruowanie budowli w piaskownicy.
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