
Witajcie 3, 4, 5, 6 latki czyli Tygryski i Delfinki
   oto zadania na dziś

                       
Zaśpiewaj piosenkę jaką chcesz myjąc, przy tej   piosence prawidłowo ręce.
Wymyśl komplement dla każdego członka rodziny.
Narysuj i nazwij emocję, która towarzyszy Ci dzisiejszego dnia. 

 Wersja dla dziewczynek



 Wersja dla chłopców

Używaj prawidłowo zwrotów grzecznościowych: proszę i 
dziękuję w ciągu całego dnia.
Pamiętaj, aby pomagać przy nakrywaniu do stołu, o podlewaniu 
roślinek oraz o wyrywaniu chwastów na grządkach.

 



    -Zabawy ruchowe na powietrzu: dla 3,4,5 i 6 latków

*Bieg slalomem, chodzenie tyłem po liniach prostych i zygzakach. 

*Skoki na jednej nodze.

*Kopanie piłki.   

 Obcowanie z przyrodą (w miarę możliwości):-Dostrzeganie piękna 
przyrody.

Odpowiedz na pytania:

-Po czym można poznać zbliżające się lato?

-Jak wyglądają rośliny? 

-Co robią zwierzęta latem?

-Czy pamiętasz, że należy zachować szczególną ostrożność do 
niektórych roślin i zwierząt?

-Nie należy również dotykać przedmiotów, które możesz spotkać na
przykład podczas spaceru. Mogą być niebezpieczne, łatwopalne, 
toksyczne.

Jeśli zauważysz taki znak-to najlepiej nie zbliżać się do tych miejsc,
gdzie one są widoczne. 





 Aby obserwować przyrodę potrzebna będzie lornetka. Aby ją 
zrobić potrzebne będą 2 rolki po papierze toaletowym, kolorowy 
papier i klej albo kredki oraz sznurek. Popatrzcie na rysunek wyżej i
do dzieła. Oczywiście 3 i 4 latkom pomagają rodzice. Przez taką 
lornetkę, zobaczycie zbliżające się wielkimi krokami kolorowe lato.

„Dokończ zdanie” – zabawa z Rodzicem. Dz. dokańcza wypowiedziane przez 
rodzica zdanie, myśli logicznie, potrafi uzasadnić swoją wypowiedź.

Jem warzywa dlatego że…

Lubię takie owoce jak…

Zielone warzywa jakie znam to…

Mama gotuje zupę z…

W kuchni zrobię razem z mamą…



„Truskawka – czereśnia” - ćwiczenia rozciągające.

Dziecko maszeruje, na hasło Truskawka- kuca i rysuje palcem po podłodze małe 
kółeczka, na hasło Czereśnia - wspina się na palce i próbuje sięgnąć jak najwyżej raz 
jedną ręką, raz drugą ręką.

 Wysłuchaj wiersz:

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, w góry
chce pojechać z nami.
Wie, że miło spędzi
czas z przedszkolakami.

Materiały i przybory:
• ścinki po kolorowym papierze ( 3 i 4 latkom przygotują rodzice. 5 i 6 latki spróbują 

wykonać same)
• biały papier
• nożyczki
• klej
• kolorowe flamastry



Ścinki papieru przyklejamy na białą kartkę. 
Na przygotowanej planszy rysujemy różne wzory: 3 latkom proponuję,
 aby rysowali kółka  a 4, 5 i 6 latkom proponuję trochę trudniejsze 
szlaczki.





Zadania dla 6 latków w książce nr 4 str 43 i 46.
Zapraszam Was na jutro, czyli to będzie ........ 
Pozdrawiam Was.


