TO już lato ! A więc Wakacje tuż, tuż...
Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice myślę, że każdy z nas marzy o wakacjach i gorącym lecie.
Wakacje to czas oczekiwany zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Warto więc znać podstawowe
zasady bezpieczeństwa, aby uchronić swoje zdrowie i życie od niebezpiecznych sytuacji i rzeczy.
CELE:
- Zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami, przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek (morze, góry, las,
wieś).
- Utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw podczas wakacji.
- Aktywizowanie myślenia i rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat.
- Utrwalenie numerów alarmowych: 112, 999, 998, 997.

Właściwe zachowania podczas wakacyjnego odpoczynku w wierszu Wiery Badalskiej
"Wakacyjne rady"
Głowa nie jest od parady
I służyć Ci musi dalej
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
Kiedy słońce pali.
Płynie w rzece woda,
Chłodna, bystra, czysta.
Tylko przy dorosłych
Z kąpieli korzystaj
Jagody nieznane,
Gdy zobaczysz w borze,
Nie zrywaj! Nie zjadaj,
Bo zatruć się możesz.
Biegać boso – przyjemnie,
Ale ważna rada:
Idąc na wycieczkę
Dobre buty wkładaj

Co zapamiętałaś /eś z wiersza?
Jak chronić głowę, i skórę przed promieniami słonecznymi?
Czy wszystkie owoce są jadalne ?

Jakie jeszcze inne środki należy zachować w codziennym życiu ( np mycie owoców i
warzyw przed spożyciem , kask podczas jazdy na rowerze , korzystanie z plaż z
ratownikiem itd.....) .
Więcej informacji na temat bezpiecznego zachowania znajdziecie w ﬁlmach

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug - bezpieczne zachowania.
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA - nad wodą.
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio – w górach
https://www.youtube.com/watch?v=L8210LNJzRE – zachowanie w lesie.
Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
Jakie macie rady dla innych przedszkolaków na wakacje?
Co można robić, a czego nie wolno?

Chyba nie ma nikogo takiego, kto by nie lubił lata i oczywiście wakacji. Posłuchajcie gdzie
zaprasza Was lato.
Słuchanie wiersza B. Formy ,,Lato i dzieci”.
Lato do nas idzie,
zatrzyma się w lesie.
Jagody, poziomki
w dużym koszu niesie.
Słoneczka promienie
rozrzuca dokoła.
− Chodźcie się pobawić! −
głośno do nas woła.
Nad morze i w góry
chce pojechać z nami.
Wie, że miło spędzi
czas z przedszkolakami.
Rozmowa na podstawie wiersza.
– Gdzie zatrzymało się lato?
- Gdzie lato nas zaprasza? ( do lasu, nad morze, w góry)
- Jak powinniśmy zachowywać się i czego nie powinniśmy robić podczas pobytu w lesie,
w górach, nad wodą?
Za co lubimy lato?
Wypowiedzi dzieci dotyczące ich ulubionych letnich zajęć. Pomocny może być film edukacyjny
który opisuje jak wygląda najcieplejsza pora roku w Polsce, czyli lato.
To najintensywniejszy okres dla przyrody,ale też pokazuje co mogą robić dzieci w wakacje i co jeszcze
zobaczcie sami.

https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA
Podział wyrazu „lato” na sylaby i głoski.
Wyróżnienie głoski „l„ na początku wyrazu.

Antonio Vivaldi - Cztery Pory Roku - Lato cz. III

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE
Pan Vivaldi - 4 Pory Roku - Lato - muzyka poważna dla Dzieci.
https://www.youtube.com/watch?v=GScKhYzzGGY

„Z latem związane”- zabawa dydaktyczna
https://drive.google.com/file/d/0By9Caba9t7n-MXVDR045UFdKRnM/view – ilustracje z
przedmiotami i zjawiskami kojarzącymi się z latem.
https://docs.google.com/document/d/1LB9VWYb2iezfjYlSMeYvC8GsAtK3Uov11_vP8Xa-kco/
edit – podpisy i litery.
Poniżej znajdziecie kilka plansz prezentujących miejsca, w których możecie spędzić upalne, wakacyjne
dni.
Oto plansze prezentujące miejsca, gdzie dzieci mogą przebywać podczas wakacji.(dzieci mogą
opowiadać widząc planszę co można robić latem w lesie, w górach, nad rzeką, na wsi itd.)

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-w-lesie..pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-w-g
%C3%B3rach.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-nad-rzek
%C4%85.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-na-wsi.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-w-mie
%C5%9Bcie.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-nad-jeziorem.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-nad-morzem.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-w-domu.pdf

Odkoduj ukryte cyferki
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/06/UkryteCyfryWakacyjneWspo.pdf
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/06/KodowanieDzieciDoNamiotu.pdf

. Rozwiąż wakacyjne karty pracy :

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw2.pdf
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZamalujLiiteryWakacje.pdf

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/08/skre%C5%9Bl-niepasuj%C4%85cy-element.pdf
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/08/ile-sylab-s%C5%82yszysz.pdf
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/08/po%C5%82%C4%85cz-obrazek-z-cieniem.pdf
Zabawa badawcza „Smaki lata”. Przygotujmy kilka owoców i zaproponujmy dziecku, aby z
zamkniętymi oczami spróbowało rozpoznać po smaku, jaki to owoc. Po odsłonięciu oczu zapytajmy
jaki mają kolor, jakie są w dotyku.
Spróbuj samodzielnie lub przy pomocy mamusi/tatusia wykonać samolot z papieru.

https://www.youtube.com/watch?v=mvHPce3viWs
Przygotowałam sprawdzający i utrwalający quiz wakacyjny:

kiedy jedziesz z rodzicami na wakacje samochodem to:
•
•

musisz siedzieć w foteliku zapięty pasami
możesz leżeć na tylnym siedzeniu, bez zapiętych pasów

•
•

wkładasz czapkę z daszkiem, a mama smaruje cię kremem z filtrem
wkładasz ciepłą czapkę i szalik

kiedy jest słoneczny gorący dzień i idziesz bawić się na dworze, to
kiedy jedziesz na rowerze powinieneś
•
•

mieć na głowie kask i jechać po chodniku
bez kasku jechać środkiem ulicy

•
•

sam oddalasz się aby to zobaczyć
prosisz rodziców by z tobą poszli

kiedy zwiedzasz z rodzicami nowe miejsca i zobaczysz coś ciekawego, to
kiedy jesteś nad wodą i chcesz się wykąpać, to
•
•

sam bez pytania wchodzisz do wody
prosisz o zgodę rodziców i wchodzisz z dorosłym do wody

gdy spodoba ci się napotkane zwierzę, to
•
•

głaskasz je i przytulasz
nie podchodzisz zbyt blisko

•
•

zrywasz i zjadasz je
pytasz rodziców, czy możesz je zerwać i zjeść

gdy na napotkanym krzaku rosną kolorowe owoce

WIERSZ "Na wakacje ruszać czas"
Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.
A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.

A na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby
albo w rzece łowić ryby.
Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.
Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.

Niech żyją wakacje – piosenka.
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

601 100 100 – telefon alarmowy nad wodą WOPR.

601 100 300 –numer ratunkowy w górach
(GOPR i TOPR)

Kochani Wakacyjne podróże, docieranie do nowych miejsc
niekoniecznie dalekich, bo te bliskie podróże mogą nam
pokazać, że świat jest pełen tajemnic nawet w zasięgu ręki.

DO ZOBACZENIA W PRZEDSZKOLU WE WRZEŚNIU.

