Materiał do zajęć zdalnych: Przedszkole Samorządowe nr 1 im. bł. s. Celestyny Faron
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw Brzozowie
Grupy: I, II, III, IV, V, VI
Tydzień: 22.06.2020-26.06.2020
Temat tygodnia: Wkrótce wakacje
Cele:
- kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w okresie wakacji,
- rozwijanie poprawnej wymowy i umiejętności językowych,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem,
- doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.
Opracowali: Nauczyciele PS nr 1 w Brzozowie
Koordynowała: Magdalena Sobota

Temat tygodnia: Wkrótce wakacje!
Poniedziałek 22.06.2020
Temat dnia: Już lato woła nas

Nadeszła nowa pora roku – lato. Już niedługo wakacje czyli dużo czasu na zabawę i wypoczynek.

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa "Słońce i deszcz"
Rodzic podnosi do góry żółty kawałek papieru (oznacza to, że jest ładna pogoda) – dziecko biega
wokół rodzica. Gdy rodzic podnosi do góry kartkę w kolorze niebieskim (która oznacza chmurę
zakrywającą słońce), dziecko przykuca.

2. Ćwiczenie z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst P. Siewiera-Kozłowskiej.
Cel: usprawnienie mięśni języka i warg
Latem słońce mocno grzeje
Patrycja Siewiera-Kozłowska
Kiedy na niebie wysokim
Radosne słoneczko świeci
Chętnie na świeżym powietrzu
Bawią się wszystkie dzieci
Słoneczko świeci i grzeje
Jest coraz wyżej na niebie
Głaszczą nas coraz śmielej
Ufff! - wzdycha mała Małgosia
Pufff! - wzdycha też jej kolega
Oj, chyba bez kapelusza
Dzisiaj pobawić się nie da!
I czapka też jest niezbędna
A na nos – okulary,
Przyda się też parasol
Na takie upały i skwary!

Czubek języka sięga wysoko
Czubek języka sięga wysoko
Wciąganie powietrza przez nos, zatrzymanie,
wypuszczenie przez usta
Język wolno okrąża wargi
Czubek języka sięga wysoko
Głaskanie językiem najpierw dolnej, później górnej wargi
Powtórzenie westchnienia
Powtórzenie westchnienia
Szeroki język zakrywa górną wargę
Szeroki język osłania dolną wargę

3. Rozwiąż letnie zagadki:
Promyki ma gorące
Co? To jasne jest, że to jest (słońce)
Przecina niebo
Zygzakami złotymi
Zwiastuje burzę
Już słychać grzmoty (burza)
Gdy słońce błyśnie
W dzionek deszczowy
Na niebie widać
Most kolorowy (tęcza)
4. Latem dojrzewa dużo owoców, między innymi truskawki. Czy lubicie truskawki? Narysuj tyle
truskawek, ile masz lat.
5. Naucz się na pamięć letniej wyliczanki:
Czereśni – trzy deczka
Porzeczek – łyżeczka
- kto powie to ładnie
Ten nie odpadnie
Raz dwa trzy
Mówisz Ty!
6. Zabawa językowa "Owocowe rymy"
Spróbujcie dopasować do podanych słów słowa rymujące się i przedstawcie je rysunkami

Maliny

Truskawka

Lody

