Drodzy Rodzice, kochane Przedszkolaki
Ponownie zapraszam do wspólnej nauki i zabawy. Poniżej
prezentuję propozycje aktywności na najbliższy tydzień.
Zachęcam także do dzielenia się efektami pracy oraz wspólnymi
aktywnościami poprzez przesyłanie zdjęć na adres mailowy
zdalne.joannaprzedszkole@gmail.com
Poniżej zamieszczone zadania to propozycje aktywności na najbliższy tydzień. Czas ich realizacji
możecie Państwo dostosowywać do swoich obowiązków, a także do potrzeb edukacyjnych swoich
dzieci. Bardzo, bym jednak prosiła o odtworzenie tych wszystkich bajek, filmów, piosenek,
słuchowisk dzieciom, nie są one długie, a pomogą przedszkolakom lepiej zrozumieć przygotowane
zajęcia. W razie pytań zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Tydzień XI (08.06-10.06 i 12.06): ,,Na naszym podwórku’’
Dzień I
Zadania do wykonania:
1. Zastanówcie się kto to jest OBCY, NIEZNAJOMY? Spróbujcie powiedzieć rodzicom
lub poproście o przeczytanie:
OBCY to ktoś:
kogo nie znamy,
do kogo nie mamy zaufania,
kto może wyrządzić dziecku krzywdę.
2. Poprosiłam Was o wyjaśnienie, ponieważ chcę, abyście obejrzeli film ,,Bezpieczne
zachowania- ostrożnie z obcymi’’. Zaczynamy oglądanie od minuty 6:20.
Obejrzyjcie uważnie, a dowiecie się jak należy zachować się, kiedy dziecko zaczepia
dorosły nieznajomy. https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug
3. Posłuchaj piosenki ,,Nieznajomy’’
https://www.youtube.com/watch?v=SswfMOV6bUU&vl=pl

4. Wiecie już, co należy zrobić kiedy spotka się osobę nieznajomą. W tabelce
przedstawiam Wam kilka przykładów dobrych zachowań i zachowań nieznajomego.
Spróbujcie ocenić, co zrobicie. Uwaga! Dobrze posłuchajcie i zastanówcie się co
zrobić.
Miły pan lub pani podchodzi do Ciebie i mówi: „Lubisz żelki? Poczęstuj się. Są bardzo dobre
i słodkie. Spróbuj’’ – Co zrobisz?

Przychodzi Twoja ciocia i mówi: ,,Dziś ja odbieram Cię z przedszkola. Chodź idziemy
razem’’- Co zrobisz?
Uprzejmy pan lub pani pyta Cię gdzie mieszkasz i czy ktoś jest w domu. Prosi żebyś go
zaprowadził.- Co zrobisz?
Elegancki pan lub pani w samochodzie zatrzymuje się koło Ciebie. Zwracając się do Ciebie po
imieniu mówi: „Wsiadaj, twój tata mnie po Ciebie przysłał. Idziecie kupić klocki lego...”.- Co
zrobisz?
Twoja koleżanka lub kolega pyta Cię gdzie mieszkasz i czy możecie pójść do Ciebie na
podwórko się pobawić. – Co zrobisz?
Miły pan lub pani wyprowadza psa na spacer i z daleka zaprasza Cię, żebyś pobawił się ze
szczeniakami, które ma w domu…- Co zrobisz?
Ktoś puka do drzwi i prosi żebyś je otworzył. Nie wiesz kto to jest. Zerkasz przez szybkę lub
okno. Nie znasz tej osoby.- Co zrobisz?

5.

Dla chętnych
Na koniec obejrzyjcie bajkę ,,Wilk i siedem koźlątek’’
https://www.youtube.com/watch?v=tjxDrAfFg5M

Dzień II
Zadania do wykonania:
1. Na początek rozgrzewka. Dziś do ćwiczeń potrzebna Wam będzie gazeta- najlepiej
duża, będzie Wam łatwiej. Przed Wami ,,Gazetowa joga’’
https://www.youtube.com/watch?v=HkPdFnGRFGw

2. Posłuchajcie piosenki ,,Plac zabaw’’ https://www.youtube.com/watch?v=_fgm-kI1RNY
3. Przypomnijcie sobie zasady korzystania z placu zabaw. W załączniku 1, przesyłam
Wam regulamin, który umieszczony jest przy naszym przedszkolnym placu zabaw.
Zapoznajcie się z obrazkami i spróbujcie opowiedzieć rodzicom, jak należy się
zachowywać i czego nie wolno będąc na placu zabaw.
4. Ciekawa jestem, czy pamiętacie jak wygląda nasz plac zabaw w przedszkolu. Weźcie
kartkę i spróbujcie go narysować ☺.
5. Wykonajcie zadania z Karty pracy cz. 4 str. 72, 73 i 74.

Dzień III
Zadania do wykonania:

1. Na początek krótka rozgrzewka z Fruzią. Waszym zadaniem jest robić to, co mówi
Fruzia. https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0
2. Posłuchajcie opowiadania ,,Zabawy na podwórku’’- załącznik 2. Odpowiedzcie na
pytania:
• Co się stało z zaniedbanym ogrodem?
• Jak wyglądał plac zabaw po przeróbce?
• Czego nie wolno było na placu?
• Gdzie były zapisane zasady?
• Kto pilnował porządku?
3. Wykonajcie zadania z Karty Pracy cz.4 str. 76 i 77
4. Obejrzyjcie bajkę- ,,Maks i Rubi- zabawy na podwórku’’
Dzień IV
BOŻE CIAŁO- dzień wolny
Dzień V
1. Na początek zapytajcie rodziców, w jakie gry i zabawy podwórkowe bawili się, gdy
byli w waszym wieku. Przygotowałam dla Was kilka zabaw podwórkowych, w które
wy możecie pobawić się z rodzeństwem, a nawet możecie do zabawy zaprosić
rodziców. W załączniku 3 umieściłam różne zabawy wraz z zasadami gry. Poproście
rodziców o przeczytanie zasad. Wybierzcie sobie kilka zabaw i spędźcie przyjemnie
czas na podwórku.
2. Wykonajcie zadania z Karty Pracy cz.4 str. 78.
3. Na koniec spróbujcie wykonać pracę plastyczną ,,Latawiec’’- instrukcję znajdziecie w
załączniku 4.
Życzę Wam dużo zdrowia i udanej zabawy!
Pani Asia

Co należy wysłać na maila:
1. Karty pracy cz. 4. TYLKO STRONY 72 i 76
2. Rysunek placu zabaw i praca plastyczna ,,Latawiec’’
adres mailowy:

zdalne.joannaprzedszkole@gmail.com

