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 (15.06 – 19.06): ,,Nadszedł czas wakacji’’
Dzień I
Zadania do wykonania:
1. Na początek krótka rozgrzewka. Dziewczynka prezentuje różne ćwiczenia. Spróbujcie
je wykonać https://www.youtube.com/watch?v=1JE_-hP1omo
2. Zabawa dydaktyczna ,,Dobieranka sylabowa’’ – załącznik 1. Wytnijcie poszczególne
kartoniki, a następnie ułóżcie z sylab wyrazy. Przyklejcie je na kartkę i narysujcie do
każdego mały rysunek.
3. Obejrzyjcie krótki film z wędrówki po Polsce. Może uda Wam się rozpoznać niektóre
miasta, o których już słyszeliście. https://www.youtube.com/watch?v=YCelkqmkxMs
4. Każdy z nas ma wakacyjne plany. Narysujcie proszę swoje wymarzone wakacje ☺

Dzień II
Zadania do wykonania:
1. Posłuchajcie krótko odgłosów natury dobiegających z różnych wakacyjnych miejsc.
-morze https://www.youtube.com/watch?v=nu7wYJcp1HE
- jezioro https://www.youtube.com/watch?v=KfILxHSEFTA
- góry https://www.youtube.com/watch?v=La2QXpxqw8s

2. Zapraszam Was na wirtualną wycieczkę w góry, nad morze i nad jezioro. Za pomocą
obrazu z kamer możecie przenieść się w tamte miejsca i zobaczyć, jak pięknie
wyglądają.
Nadmorskie miejscowości
https://www.ustronie-morskie.pl/4553/kamera
https://www.nadmorski24.pl/kamery/22-jastrzebia-gora-plaza-jastrzebia-gora

Jeziora
https://mikolajki.com.pl/kamera/
https://mazury24.eu/mazury-kamery-live/jezioro-kisajno-stanica-wodna-stranda,472

Góry
https://www.pkl.pl/gubalowka/kamery-online.html - klikamy kartonik z GubałówkaZakopane
https://www.pkl.pl/kasprowy-wierch/kamery-online.html - klikamy kartonik z Kasprowy
Wierch Live

3. Spróbujcie powiedzieć czym różnią się od siebie te miejsca.
4. Wykonajcie zadania z Karty Pracy cz. 4 str. 80 i 81
5. Obejrzyjcie bajkę ,,Bolek i Lolek- Wakacje nad morzem’’
https://www.youtube.com/watch?v=B8ih7k18nbE

Dzień III
Zadania do wykonania:
1. Poćwiczcie trochę w rytm piosenki ,,Głowa, ramiona, kolana…’’
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

2. Jeśli chcesz spędzić wakacje nad morzem, w górach, czy nad jeziorem, musisz
pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Oto kilka porad, jak bezpiecznie
spędzać czas, aby powrócić do domu całym i zdrowym:
•
•
•

Nad jeziorem https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
W górach https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
Nad morze https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA

3. Przygotowałam dla Was quiz- Załącznik 3. Jeśli macie możliwość wydrukujcie go.
Poproście rodziców o przeczytanie zdań. Jeśli uważacie, że zdanie jest prawdziwe, to
krateczkę obok zdania zamalujcie na zielona, jeśli myślicie, że to fałsz zamalujcie na
czerwono. Kto nie może wydrukować odpowiada na pytania Prawda lub Fałsz.
4. Wykonajcie zadania z Karty Pracy cz. 4 str. 84 i 87.

Dzień IV
1. Obejrzyjcie program Budzik ,,Przygotowania do wakacji’’
https://vod.tvp.pl/video/budzik,przygotowania-do-wakacji,20322795

2. Zapoznajcie się z prezentacją ,,Gdzie jeszcze można spędzić wakacje’’.
3. Zanim wybierzecie się na wakacje, przypomnijcie sobie ważne numery alarmowe
https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk

4. Wykonajcie pracę plastyczną ,,Lemoniada’’- załącznik 4

Dzień V
Zagrajcie w gry edukacyjne o tematyce wakacyjnej:
1. Połącz punkty- połącz kolejne punkty klikając i przeciągając linie pomiędzy nimi.
Gdy połączysz wszystkie punkty, odsłonisz ukryty obrazek.
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/zabawy-matematyczne/42/polacz-punkty-jacht
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/zabawy-matematyczne/41/polacz-punkty-rekin

2. Kolorowanki
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/sztuka-technika-i-kreatywnosc/118/kolorowankapletwonurek
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/sztuka-technika-i-kreatywnosc/117/kolorowankaplaza
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/sztuka-technika-i-kreatywnosc/92/kolorowankaryba

3. Kodowanie- ułóż strzałki tak, aby wskazać rybce drogę do celu
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/sztuka-technika-i-kreatywnosc/6/budowanie-drogi

4. Memory
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/przyroda-wokol-nas/66/memory-zwierzetamorskie
https://learningapps.org/5424391

5. Puzzle
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/166163-nemo-marlin-i-doris
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/percepcja-wzrokowa-i-sluchowa/31/puzzle-ocean

Życzę Wam dużo zdrowia i udanej zabawy!
Pani Asia

Co należy wysłać na maila:
1. Karty pracy cz. 4. TYLKO STRONY 81 i 84
2. Praca plastyczna ,,Lemoniada’’
adres mailowy:

zdalne.joannaprzedszkole@gmail.com

