TEMAT TYGODNIA: WAKACJE!
PONIEDZIAŁEK: W GÓRACH

Witamy Was w ostatnim tygodniu wspólnej pracy i zabawy.
Zbliżają się WAKACJE!
Najprzyjemniejszy czas…czas zabawy, beztroski, przygód i niezapomnianych
wrażeń.
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas zajęcia będą się podobać.
Zapraszamy do zabawy i nauki.



1. Na wstępie zagadka:
Kto mi powie, jaki to czas
Gdy przedszkole idzie w las
Mama z Tatą w piłkę grają
I wszyscy się opalają.
W tym magicznym czasie
Grzyby rosną w lesie
Woda ciepła w morzu
W górach też nie gorzej
Lubię taki czas
Mogę długo spać, kto mi powie
Jak ten czas się zowie?
(WAKACJE)

2. Rozmowa na temat kończącego się roku przedszkolnego.
- Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci z tego roku, który minął?
- Z kim najbardziej lubiłeś się bawić? Czym lubiłeś pracować?

3. Zabawa ruchowa „Bierzemy misia w teczkę jedziemy na wycieczkę”.
Wyobraźcie sobie, że za chwilkę wybieramy się na długą wycieczkę. Najpierw
musimy zapakować nasz niewidzialny pleckach, w potrzebne nam rzeczy:
zabieramy, ubrania, buty, jedzonko, aparat i lornetkę. Uwaga wyruszamy najpierw
jedziemy w góry, musimy się na nie wspinać. Mamy bardzo ciężki plecak, wiec
dużo nas to sił kosztuje. Teraz nad morze, musimy przepłynąć kawałek (należy
naśladować ruchem, tak jakby wykonywało się te czynności). Następny
przystanek to wieś, kosimy trawę i karmimy koniki i krówki (dzieci naśladują ruch
koszenia trawy – nauczyciel demonstruje). Po takiej wycieczce wracamy do
przedszkola, zdejmujemy ciężki plecak i kładziemy się na dywanie i głęboko
oddychamy (w tle słychać szum fal).
4. „Góry to,…” zabawa w skojarzenia, dziecko mówi z czym kojarzą mu się
góry.

5. „Na hali” – słuchanie wiersza M. Kawałka, omówienie treści, wyjaśnienie
pojęć: juhas, baca, koszer, bryndza, oscypek, hala.
Stoi na górskiej hali szałasek drewniany
Obok koszeru, w koszerze tym owce barany.
Kiedy juhasi owce z psem pasą na hali,
baca w szałasie ogień pod kotłem rozpali.
Z owczego mleka jego ręce zgrabne, szybkie
Wyrobią bryndzę i serki wędzone - oscypki.

6. „Na górskim szlaku - Zabawa ruchowa”.
Rodzic prosi dziecko, aby wyobraziło sobie, że jest na górskim szlaku. Wyjmuje
lornetkę i udaje, że obserwuje przez nią krajobraz. Na hasło „Widzę coś…”
dziecko dopytuje co takiego. Rodzic odpowiada, a dziecko za pomocą ruchu

odtwarza to, co zauważył rodzic np.: „Widzę pasące się owce”, „Widzę piękne
słoneczko”, „Widzę górali na górskiej polanie” itd.

7. Przyjrzyj się mapie Polski (rysunkowi), zwróć uwagę gdzie są góry.
Przeczytaj nazwę i zapamiętaj .

8. Pokoloruj. Zwróć uwagę gdzie jest morze a gdzie góry. Możesz wyciąć
i nakleić na kolorową kartkę tworząc piękną pracę.

9. Zapoznaj się z tradycyjnym góralskim strojem. Rodzic przeczyta opis
stroju.

10. Pokoloruj górali. Postaraj się nie wychodzić za linie.

11. Poprowadź po linii i rozwiąż zagadkę. Użyj różnych kolorów.

