
Propozycja aktywności dla dzieci z grupy" Słoneczka" w dn. 18.06.2020 r. - czwartek. 

 

Proszę przygotować: 

 ksiązka fioletowa;  

 Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2,  

  

Zajęcie 1 

 

1.Karta pracy, cz. 4, s. 74. 

Oglądanie obrazków. Opowiadanie, co się na nich dzieje. Zastanawianie się i mówienie, co 

Ada robiła kiedyś, co robi teraz, a co będzie robić w przyszłości. Wymienianie kolorów 

kredek. 

 

2.Utrwalanie nazw miesięcy na podstawie fragmentu wiersza Krystyny Datkun-Czerniak Rok. 

Podczas recytacji wiersza N. nazywa miesiące, wypowiadając nazwy bezgłośnie, poruszając 

samymi ustami. Dzieci podają głośno nazwy miesięcy w odpowiedniej formie. Podczas 

ponownego słuchania wiersza klaszczą, kiedy usłyszą nazwę miesiąca. 

W styczniu Nowy Rok przychodzi, 

często mrozem grozi. 

W lutym czyni tak samo. 

W marcu bywa jak w garncu (…). 

Kwiecień z majem 

w zieleni skąpane (…). 

Czerwiec obiecuje 

radości wiele, bo 

– moi przyjaciele – 

lipiec i sierpień to wakacji czas (…). 

Wrzesień i październik 

zmieniają kolory ziemi (…). 

W listopadzie 

smutek na drzewach się kładzie. 

A w grudniu zmęczony pracą Stary Rok 

żegna się i… zaprasza Nowy Rok. (…) 

 

3. Karta pracy, cz. 4, s. 75. 

Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o wakacjach. Kończenie kolorowania kredek według 

wzoru (rytmu) z poprzedniej karty. 

 

4. Piosenka "Na zawsze zapamiętasz" 

https://youtu.be/X9O852cIGaA 

Refren: Dzieci: 

Choć ostatnie to w przedszkolu dni,  

choć rozstania, pożegnania czas, 

to mówię ci, to mówię ci  

– nic tak naprawdę nie rozłączy nas.  

To mówię ci, to mówię ci  

– nic tak naprawdę nie rozłączy nas.  

Zwrotka I 

Na zawsze zapamiętasz, 

jak Lena wciąż płakała.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FX9O852cIGaA%3Ffbclid%3DIwAR0kjN6FveNdnosSQdkHc2cONG5J0gxRQh_QTNzgCFqpy7RmheulzQLiUj8&h=AT15g3_b6QJZZnYubD4-7Pe0WTZEzCrbTCLAZScBgBMIEv_6JAMvMQHW1AZatS1LHI58n3H1tuf7EfAaWXQKlJNHolNaGKqGre0TbPehnlpbs0MBU8_Fu2hzdOfSZ6urDMWIuHtVTaQGU_71e7aNseGmK8iz3N3GFzJTYQ


Podarty elementarz przez Olka i Michała.  

Jak Ada jeść nie chciała,  

Jaś zasnął pośród lalek.  

Jak Ola kompot raz wylała 

na całą naszą salę.  

O-jojo-jojo-joj!  

Refren: 

Choć ostatnie to w przedszkolu dni,  

choć rozstania, pożegnania czas, 

to mówię ci, to mówię ci  

– nic tak naprawdę nie rozłączy nas.  

To mówię ci, to mówię ci  

– nic tak naprawdę nie rozłączy nas.  

Zwrotka II 

Uśmiechasz się, gdy wspomnisz  

ludziki z plasteliny.  

Jak Bartek ćwiczył skoki,  

a Karol – śmieszne miny.  

I kłótnie Ani z Basią, i miśka brzuch rozpruty. 

Jak Kasia kiedyś zapomniała 

na spacer włożyć buty!  

O-jojo-jojo-joj!  

Zwrotka III 

Pomyślisz, jak urocze tu były teatrzyki,  

piosenki i zabawy, występy i wierszyki 

Wspomnienia będą czekać  

w albumie ze zdjęciami.  

Bo to przedszkole zawsze będzie  

tu, w myśli, razem z nami!  

Ta-tata-tata-tak!  

Refren: 

Choć ostatnie to w przedszkolu dni, .... 

Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. 

 

Kontynuacja pracy po przerwie, odpoczynku...... lub popołudniu. 

 

5. Karta pracy, cz. 4, s. 76  

Rysowanie tego, co podobało się w przedszkolu. Wskazywanie obrazków zgodnie z 

kolejnością pór roku. 

 

6. Karta pracy, cz. 4, s. 77 

Czytanie tekstu z Rodzicem lub samodzielnie. Rozmowa na temat tego, co dzieci poznały w 

przedszkolu. Rysowanie słoneczek po śladach. Kolorowanie rysunków.  

 

7. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 80. 

Ćwiczenia w czytaniu. 

Dzieci czytają samodzielnie lub z pomocą Rodzica. 

 


