W czerwcu
u żabek

31.05-04.06.2021r
Niby tacy sami a jednak inni

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/_vPcWZ1v9poQ2iOcpvUvD4Hw4gFUjSQ0SJywBko02ihUpMKDobI2avDzuk0Un7aTPZ3n0bBfILxUd7pl3GnF2LVGlKxjaGJLlpW8UrZujGv1A

Cele:
 Poznamy dzieci wybranych krajów, ich język,
wygląd oraz kulturę
 Odkryjemy wspólnie, że mimo wielu różnic
jesteśmy tacy sami !
 Opowiemy i swoich marzeniach i wykonamy
prace plastyczne na ich temat
 Wyruszymy w krainę Arabskich baśni w
których wszystko jest możliwe
 Poznamy codzienne trudności osoby
niepełnosprawnej , dowiemy się jak sobie

poradzić z przeszkodami oraz jak prosić o
pomoc
 Poznamy Baśń M. Stękowskiej- Zaremby
„Karim”
 Utrwalimy słowa szlagierowej piosenki M.
Jeżowskiej „ Wszystkie dzieci nasze są.”

Wiersz A. Widzowskiej “Małe cuda”
To nieprawda, że dorośli najmądrzejsi są pod słońcem, bo kto uczy ich radości?
Małe roześmiane brzdące! Tak wspaniale być maluchem, biegać boso,
liczyć mrówki, koniec tęczy mieć za uchem, łowić ryby na sznurówki.
Wszystkie dzieci są ciekawe, chcą znać pismo i cyferki, badać to,
co piszczy w trawie, wiedzieć, czemu słoń jest wielki.
Gdy się dziecku coś nie uda i popada w tarapaty, wspieraj je,
a sprawisz cuda, nie krzycz głośniej od armaty!
Dzieci lubią być słuchane, kiedy mówią coś z powagą,
a gdy czasem chcą być same, mają też do tego prawo.
Nikt nie może szturchać dziecka, straszyć klapsem ani pasem,
śmiać się, gdy mu leci łezka, lub nazywać go głuptasem.
Czasem dzieci są marudne, płaczą z żalu lub ze złości, są samotne,
śpiące, brudne, ale zawsze chcą miłości!
Gdy się duzi bawią z dziećmi w śmichy-chichy,
poczytajki, świat jest piękny i bezpieczny, lepszy od zmyślonej bajki.

http://przedszkole31.eu/?p=8048

Opracowała: Paulina Białobrzeska

07-11.06.2021r
Wakacyjne podróże

http://sp3.edunet.tarnow.pl/pl/swietlica/wydarzenia/swietlica_bawi_i_uczy

Cele:
 Będziemy rozmawiać na temat wakacyjnych
planów
 Wykonamy pracę plastyczną „Wakacyjna
wyprawa”
 Będziemy rozwijać umiejętności programowania
z wykorzystaniem ozobotów
 Wykonamy inscenizacyjna na podstawie utworu
E. Stadtmüller Wakacyjny pociąg
 Poznamy piosenkę „Lato w kawiarence”
 Powtórzymy poznane dotąd piosenki
 Wykonamy letnie ubrania z wykorzystaniem
różnych tkanin

Pożegnania nadszedł czas
14.06 – 18.06.21

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/L_HgeAxQEsD6mE9XYZS11J5qKVABZPyu7VGrK4oxRN1mgLXXF7zE8NOXf7gyo89luqqVDhUb
D4gvXNQAh0H4Vqb1xVSlPlvEK0KXxCumqRD5Z_2_JYLypg9e0oPc-2uHlgjrXVwjlaEblw

Cele:
 Porozmawiamy na temat lata i ustalimy, za co je na
prawdę kochamy ?
 Utrwalimy kolory najcieplejszej pory roku tworząc
Letni pejzaż, podczas malowania posłuchamy
utworu A. Vivaldiego „Lato”
 Poznamy piosenkę „Ruch , ruch, ruch”
 Nauczymy się piosenki „Moje marzenia” oraz
wykonamy do niej akompaniament muzyczny
 Znajdziemy sposób na wyjątkowe spędzenie Dnia
Ojca
 Poznamy wiersz B. Kosmowskiej „Mój tatuś”.

 Rozwiniemy zdolności szeregowania i porównywania
zbiorów w Ogrodach Liczbowych Willy’ego
 Małymi krokami wejdziemy w klimat Wakacji,
poszukamy pomysłów na ich spędzenie
 Wyruszymy w sentymentalną podróż i
powspominamy najpiękniejsze wydarzenia z
minionego roku w przedszkolu, uwiecznimy je w
formie obrazków

Opracowała: Paulina Białobrzeska

Sport- projekt edukacyjny
21.06 – 25.06.21

https://postawnasport.com/

Cele:

 Stworzymy siatkę pytań, z której dowiemy się co
wiemy o sporcie
 Będziemy segregować, przeliczać i układać rytmy z
piłek
 Wykonamy symbol Igrzysk Olimpijskich
 Zorganizujemy przedszkolną olimpiadę
 Poznamy historię Igrzysk olimpijskich
 Poznamy piosenkę „Ruch , ruch, ruch”
 Będziemy rozwijać umiejętność programowania z
wykorzystaniem maty do kodowania
 Zorganizujemy quiz wiedzy o sporcie
 Wykonamy plakaty zachęcające do uprawiania
sportu

Fasolki: Ruch ruch ruch

https://spmlynkowo.pl/2021/04/12/ruch-to-zdrowie-projekt-edukacyjny-dla-klas-i-iii

Nie siedź w domu, gdy na dworze słońce
świeci,

Nie siedź w domu, gdy na dworze deszczyk
pada,

Wyjdź na spacer, jak to robią inne dzieci,

W małym deszczu może niezła być zabawa,

Zabierz piłkę i skakankę z kąta weź,

Włóż kalosze, bo kalosze lubią deszcz,

Pokaż innym, że ty także ćwiczyć chcesz.

I parasol weź na spacer, jeśli chcesz.

Na ruch, ruch, ruch jest dzisiaj wielka moda,

Na ruch, ruch, ruch jest dzisiaj wielka moda,

Więc ćwicz, ćwicz, ćwicz, to dobre jest dla
zdrowia.

Więc ćwicz, ćwicz, ćwicz, to dobre jest dla
zdrowia.

A ruch, ruch, ruch jest twoim przyjacielem,

A ruch, ruch, ruch jest twoim przyjacielem,

Więc ćwicz, ćwicz w dni powszednie i w
niedzielę.

Więc ćwicz, ćwicz w dni powszednie i w
niedzielę.

Opracowała: Joanna Trzaska

Na wakacje w Polskę!
28.06 – 30.06.21

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/53aKSJvY7BHNu4FeMsQ35iToqM1nKMOEgrWt9mF4l0uQ7tg5OA3WZChDvV_ZtXdM61wMHG76UmfVt6uokjD5_VJYG08NqWTNCkkS4mjSunugYoU6tA739Mrdap3x0WMyoXvGhb5JagYugxue_ulTr0O6Vc3Rg

Cele:
 Przypomnimy sobie zasady bezpiecznych wakacji
 Rozwiniemy myślenie przyczynowo- skutkowe, by
przewidywać następstwa złych zachowań
 Ustalimy co można zabrać i przywieźć z wakacji
 Będziemy przeliczać wakacyjne skarby utrwalając zapis
graficzny liczebników
 Wyruszymy w wirtualną podróż po kraju, w której
dowiemy się co warto zobaczyć na wakacjach i gdzie się
wybrać

 Poznamy szalenie wakacyjną piosenkę „ Góry do góry” ,
która wprowadzi nas w klimat odpoczynku i zabawy

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/SZF1t2nK0yrSnZLp0mwMiNt8ZjmbDHY5dgdwKzo5Iy6AyKOC3ee9Ixk9Y1di2ZP9CGFRTUK_GhJnXd
VqBeSm6kRvweJMEbhoRhRJvLNabNRd6GoeFYxRtAk

Opracowała: Paulina Białobrzeska

Gra edukacyjna Szumiący Las
Szumiący las to gra, której głównym celem jest ćwiczenie wymowy głoski „sz”. Wszyscy
gracze muszą razem przejść przez zaczarowany las, w którym przeszkody znikają z drogi, gdy
wymówimy ich nazwę a drzewa rozstępują się, gdy usłyszą swój szum. Dodatkowo wszyscy
gracze grają jako jedna drużyna, co może przydać się na początkowy etapie uczenia radzenia
sobie z porażką.

Liczba graczy:


dowolna (najlepiej 2-4)

Ta gra planszowa może służyć do nauki:





wymowy głoski „sz”
przeliczania
nazw zwierząt leśnych
radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:




Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
Kostki: nie
Żetony/Karty: 11 szt (dołączone do gry)

Zasady gry:
Do gry potrzebny będzie 1 pionek oraz wycięte i ułożone na stosie karty (dołączone do gry).
Pionek ten należy ustawić na polu z przedszkolną wycieczką (dziećmi). Wszyscy gracze grają
jako jedna drużyna próbując pomóc przejść przez zaczarowany, szumiący las. Pierwszy gracz
przesuwa pionek o 1 pole (wypadnie na pole z drzewem). Aby drzewo przepuściło wycieczkę
dalej gracz musi zaszumieć tak, jak to drzewo, czyli powiedzieć długo lub wielokrotnie „sz”.
Jeśli mu się to uda to następny gracz będzie mógł przesunąć pionek na kolejne pole. Jeśli nie,
to kolejny gracz będzie musiał zaszumieć itd. Oceny prawidłowości wymowy „sz” dokonuje
dorosły (o ile gra z dziećmi). Jeśli grają same dzieci to liczy się zdanie większości graczy. Po
wejściu na pole ze znakiem zapytania trzeba wziąć kartę ze stosu i powiedzieć (z pamięci lub
przeczytać lub powtórzyć za dorosłym) jak nazywa się to co widać na obrazku. Jeśli gracz
właściwie nazwie obrazek to przeszkoda znika a następny gracz może znów przesunąć
pionek. Jeśli nie, kolejny gracz musi wymówić nazwę z karty. Gra kończy się po dotarciu do
zielonej strzałki.
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mysz

głuszec

kasztan

szyszka

szop

szarak

szczygieł

szpak

pliszka

muszka

myszołów

http://www.debinski.edu.pl/szumiacy-las-gra-planszowa/
Opracowała: Paulina Białobrzeska

