
Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas . (15-19-06.2020)

Witamy Was kochane Promyczki.

1.Zapraszam Was do wysłuchania i omówienia treści piosenki. Powspominajcie z Rodzicami wasze
najpiękniejsze chwile w przedszkolu. Za kim i za czym będziecie tęsknić idąc do szkoły?

A my nie chcemy jeszcze iść!!!

https://www.youtube.com/watch?v=qmvipCo922w

2. Obrazek o lecie – wykonanie prezentu dla kolegi/koleżanki na pożegnanie przedszkola.
Zabawy na świeżym powietrzu:  obserwowanie roślin i zwierząt, rozpoznawanie ich i 
nazywanie; zabawy ruchowe wybrane spośród zabaw z całego roku przedszkolnego
- Odszukiwanie na obrazku piłek. Określanie ich położenia. Rysowanie po śladzie drogi piłki do
bramki. Karty pracy, cz.4, s.72

3. Kończenie rysowania szlaczków. Dzielenie nazw obrazków na sylaby (lub na głoski). Karty 
pracy cz.4, s.73
4. Utrwalanie pierwszej zwrotki i refrenu piosenki A my nie chcemy jeszcze iść. Nauka kolejnej 
zwrotki.
 Ćwiczenia oddechowe – Puszczanie baniek mydlanych. 
 Ćwiczenia w liczeniu za pomocą patyczków. Wykonajcie z wykorzystaniem liczmanów 

działania: 

https://www.youtube.com/watch?v=qmvipCo922w


3+4+3=10,  5+2+3=10, 4+2+4=10, 10-5=  , 7-3=  , itp.
 Oglądanie obrazków. Opowiadanie, co się na nich dzieje. Zastanawianie się i mówienie, co Ada 

robiła kiedyś, co robi teraz, a co będzie robić w przyszłości. Karty pracy s.74. Wymienianie 
kolorów kredek.

5. Utrwalanie nazw miesięcy na podstawie fragmentu wiersza  Rok.

W styczniu wieje,
w lutym dmucha,
w marcu sama plucha.
W kwietniu jest już wesoło,
Bo kwitnie wszystko wkoło.
A w maju, jak to w maju
Pszczoły czują się jak w raju.
Czerwiec truskawkami częstuje
I jeszcze inne owoce obiecuje.
Lipiec oferuje różne wycieczki,
A nawet pieczenie ryb
Nad brzegiem rzeczki.
W sierpniu, słońce jeszcze mocno grzeje,
Bo czeka, aż zboże w polu dojrzeje.
Kosz prawdziwków wrzesień niesie
I woła, że to już jesień!
Październik spotkał 2 żołędzie i pyta:
- Gdzie was można znaleźć? 
- Na dębie, na dębie!
Listopad posmutniał nieco:
- Wszystkie liście mi z drzew lecą!
Z daleka widać Święte Mikołaje,
Grudzień się cieszy i prezenty rozdaje.
I tak się skończył rok cały,
Aby od stycznia mógł znowu
Robić nam kawały. 

6.Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o wakacjach. Kończenie kolorowania kredek według 
wzoru (rytmu). Karty pracy s.75
7. Zabawa W sklepie . Przypomnijcie sobie wygląd i nominały bilonu i banknotów polskich 
pieniędzy. Monetami o nominałach 1gr, 2gr, 5gr. możecie pobawić się w sklep.
8. Co najbardziej podobało mi się w przedszkolu –  wykonajcie rysunek.
9. Ostatnia zabawa badawcza w tym roku: Dlaczego czereśnie pękają?  Wasze spostrzeżenia 
podyktujcie Rodzicom, a oni prześlą nam. Zabawa ma na celu wzbudzenie chęci do poznawania 
świata i prowadzenia zabaw badawczych.
10. Język angielski:
Powtórzcie słownictwo
https://www.youtube.com/watch?v=9VjqnaFSn9Y 
https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk 
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak

https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk
https://www.youtube.com/watch?v=9VjqnaFSn9Y


Tak wyglądały nasze wspólne lata przedszkolne: (wysłuchajcie piosenkę)
https://www.youtube.com/watch?v=L8g7oeL3QKY
a dziś…….                            

Do szkoły pora iść!!!☺

Pozdrawiamy!!!! Wasze Panie .                               

https://www.youtube.com/watch?v=L8g7oeL3QKY

	A my nie chcemy jeszcze iść!!!

