
29 czerwca – poniedziałek

Witam Was bardzo serdecznie!

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje…piękny, wymarzony, słoneczny czas. Będziecie 
mogli wypocząć, miło spędzić czas z rodziną, wyjechać nad morze, w góry lub na Mazury.  

Posłuchajcie piosenki pt. „Niech żyją wakacje!”, która wprowadzi Was w miły, wakacyjny  
nastrój:              

https://youtu.be/BauTov9xmZY

               

Temat kompleksowy : Wakacje.

Temat dnia: Bezpieczne wakacje.

1.Posłuchaj wiersza pt. „Wakacyjne wyprawy”

Tak niedawno był wrzesień,
A już czerwiec za nami.
Więc przygoda się zbliża
Ogromnymi krokami.
Czeka morze i rzeka,
Czeka łąka i las.
Więc na podróż
Najwyższy już czas.
Jaś wyjeżdża nad morze.
Lubi leżeć na plaży.
O słonecznych kąpielach,
Już od dawna wciąż marzy.
Jaś jest chłopcem rozsądnym,
Więc pamięta przestrogi swej mamy.
„Przede wszystkim o zdrowie swe dbamy”
Krem na ciało, kapelusz na głowie.
Każde dziecko rozsądne to powie.
Nadmiar słońca też może zaszkodzić
Każdy człowiek z tym musi się zgodzić.

2. Odpowiedz na pytania:
 Jakie miejsca wypoczynku czekają na dzieci?
 Dokąd wyjeżdża Jaś?
 Co chłopiec lubi robić nad morzem?
 Jakim chłopcem jest Jaś?
 O jakich przestrogach mamy pamięta Jaś?

https://youtu.be/BauTov9xmZY


 W jaki sposób chronimy swoje ciało przed nadmiarem słońca?

3. „Bezpieczne wakacje” – tworzenie zasad
 Do wody wchodzimy tylko pod opieką dorosłych.
 W słoneczny dzień zakładamy okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy.
 Leśne owoce zbieramy wspólnie z dorosłymi.
 Wędrując po górach zakładamy odpowiedni strój.
 W miejscu wypoczynku zostawiamy porządek.

 4. „Moje wakacyjne plany” malowanie farbami.

5.A teraz zatańcz razem z nami „Tiki Tiki  Room”

https://youtu.be/UP-ctUE4DHo

6. Książka „Razem uczymy się”, cz.4, 

 dzieci 6-letnie – s. 68,69,70

 dzieci 5-letnie – s. 60, 61, 62

Aby jeszcze lepiej poznać zasady bezpiecznego zachowania podczas wakacyjnego 
wypoczynku proponuję obejrzenie filmów:

„Bezpieczne wakacje”     https://youtu.be/0iidgRGFl60

„Wakacje nad morzem – zasady bezpieczeństwa”  https://youtu.be/N4X0RhlMf7Y

„Bezpieczeństwo w górach”   https://youtu.be/wS4SRvkvLio

                                                              Na tym kończymy dzisiejszą pracę
                                                                     Do jutra! 
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