Propozycja tygodniowych zajec dla dzieci z grupy 6 latkow „Muchomorkow” do
pracy w domu tydzien XII
Temat : Wakacyjne podroze – bezpieczeństwo jest wazne
Cel: realizacja podstawy programowej poprzez prace w domu
Zrealizowane Obszary z podstawy programowej: I – 5,6,7,8,9 II – 11 III – 4,9
IV – 1,2,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,18,19

1. Słuchanie opowiadania E. Stadmuller Wakacje.
– Bartek chwalił sie, ze na wakacje pojedzie do Grecji – opowiadał przy obiedzie
Olek. – Mowił, ze bedzie sie uczył nurkowac i dostanie od taty cały potrzebny sprzet.
– Zobaczycie, ze bedziecie sie u nas bawic rownie dobrze jak on – chrzaknał
dziadzio. – Juz moja w tym głowa. Postanowilismy z babcia, ze kupimy wielki
dmuchany basen i ustawimy go w ogrodzie.
– Hurra! – zawołała Ada. – A bede w nim mogła puszczac moje kaczuszki? – Jasne –
rozesmiała sie babcia – i kaczuszki, i łodeczki, i co tam sobie wymyslisz. – Szkoda, ze
w ogrodzie nie ma piaskownicy, bo bysmy mieli własna plaze – rozmarzył sie Olek. –
To akurat nie problem – właczył sie do rozmowy tato. – Cztery deski sie znajda, a
sasiad dziadkow, pan Antoni, handluje materiałami budowlanymi, wiec na pewno
chetnie przywiezie pare workow piasku. – I bedzie plaza! – zawołała Ada. – I
hustawka – dodał dziadzio. – Znalazłem ja na strychu. – Te sama, na ktorej ja sie
hustałem? – ozywił sie tato. – Tylko nie probuj tego robic, bo moja biedna grusza nie
wytrzyma takiego ciezaru – przestraszył sie dziadzio. – Oj tam, oj tam... – mruknał
tato. – To mocne drzewo, nawet nie wiesz, ile wytrzymało... – I Bartek mowił jeszcze,
ze bedzie zwiedzał jakies strasznie stare budowle – przypomniał sobie Olek. – Stare
budowle, powiadasz – dziadek usmiechnał sie tajemniczo. – Ciekaw jestem, czy
onwidział kiedys studnie z prawdziwym zurawiem. – Takim zywym zurawiem? –
zdziwiła sie Ada. – Tak nazywało sie urzadzenie, ktorym bardzo dawno temu
wyciagano wode ze studni – wyjasniła wnuczce babcia. – Tam, gdzie wybierzemy sie
na wycieczke, mozna zobaczyc prawdziwe chaty kryte strzecha, poletka lnu, stary
wiatrak i drabiniasty woz – taki, jakim jezdził jeszcze moj dziadek. – W sasiedniej wsi
powstał skansen – wyjasniła mamie babcia. – I naprawde jest w nim co zobaczyc. –
Chciałbym, zeby te wakacje juz sie zaczeły – westchnał Olek. – I nic nie szkodzi, ze
nie pojade do Grecji – dodał po chwili.
Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w ksiazce. R. zadaje
pytania: – Dokad Bartek pojedzie na wakacje?
– Gdzie wakacje spedza Ada i Olek? – Co przygotowali dziadkowie, zeby umilic
wakacje Adzie i Olkowi? – Dokad wy chcielibyscie pojechac na wakacje?
– Czym mozna podrozowac w czasie wakacji?

2. Praca plastyczna Zaglowki na jeziorze.
Dla kazdego dziecka: okragły talerzyk papierowy, farby, pedzel, kubeczek z woda,
dwa trapezy i trojkaty wyciete z papieru kolorowego, klej.
Dzieci maluja połowe talerzyka papierowego na zołto, a połowe na niebiesko. Na
niebieskiej czesci układaja i przyklejaja zaglowki: z dwoch trojkatow i trapezu jako
podstawy (bez nazywania figur geometrycznych).
3. Zabawy badawcze z woda – Co bedzie pływac, a co nie? - lekkie, cieżkie
Dwa szklane pojemniki z woda (ciepła i zimna), lekkie przedmioty (kawałek kartki,
mała plastikowa nakretka, piłeczka pingpongowa) i ciezkie przedmioty (drewniany
klocek, metalowy samochodzik, mały kamyk). Dzieci dotykaja najpierw ciepłej
wody, a potem zimnej wody i wspolnie okreslaja, jaka jest zwykle woda w morzu.
Nastepnie umieszczaja w jednym z pojemnikow kilka przedmiotow i probuja okreslic, dlaczego jedne tona, a inne nie.
Wniosek: Przedmioty, ktore sa lekkie, unosza sie na wodzie, a przedmioty
ciezsze opadaja na dno pojemnika.
4. Piosenka pt. „Wakacji czas” https://www.youtube.com/watch?
v=ue82bNmhv6g
5. „Nie trac głowy na wakacjach” - ogladanie filmiku edukacyjnego,
uświadomienie niebezpieczenstw podczas wakacyjnego wypoczynku.
https://www.youtube.com/watch?v=K-6T693WQKY
6. Słuchanie piosenki pt. „Bezpieczne wakacje”
https://youtu.be/W4RHyjQLfCM
7. „Wazni ludzie na trudne chwile” - rozmowa kierowana, utrwalanie numerow
alarmowych. Pytamy dzieci, w jakich sytuacjach mozemy potrzebowac pomocy,
przypominamy sytuacje obejrzane na filmiku. Dzieci opisuja mozliwe sytuacje, w
ktorych niezbedna jest pomoc słuzb ratowniczych. Wcielaja sie w role osoby
potrzebujacej pomocy i odgrywaja scenke rozmowy telefonicznej z odpowiednimi
słuzbami – podaja numer telefonu, pod ktory dzwonia i opisuja zdarzenie. Role
ratownikow odgrywa rodzic/rodzeństwo.
8. Praca plastyczna „Bezpieczenstwo na wakacjach” - wykonanie plakatu z
numerami alarmowymi. Dzieci przygotowuja plakat z numerami alarmowymi
(policja, pogotowie, straz pozarna, 112, 985 GOPR, 601 100 100 numer alarmowy

nad woda), obok numerow rysuja symbole odpowiednich słuzb ratowniczych (np.
gory, woda, samochod policyjny itd.). Probuja nauczyc sie na pamiec tych numerow,
ktorych jeszcze nie znaja.
9. Ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci. Co mozemy wykorzystac do zabawy?
Aby urozmaicic cwiczenia gimnastyczne dla dzieci, mozemy wykorzystac w nich
rozne znajdujace sie w domu rekwizyty. Takie zabawy z wykorzystaniem
dodatkowych akcesoriow na pewno bardziej zacheca maluchy do wspołpracy. Jak
zorganizowac dynamiczne zajecia z uzyciem zabawek lub innych przedmiotow
codziennego uzytku?
1.Stworz tor przeszkod - wystarczy wybrac kilka misiow i ułozyc je na dywanie w
odległosci około 70 cm, tak aby maluch swobodnie mogł sie miedzy nimi poruszac.
Nastepnie urzadź zawody, w tym kto pierwszy pokona slalom.
2.Wykonaj prowizoryczny kosz - wystarczy np. pojemnik uzywany na co dzień do
przechowywania zabawek - i zorganizuj zawody na celnosc rzutow.
3.Rozłoz na podłodze poduszki lub niewielkie reczniki - niech beda one
bezpiecznymi punktami. Pozostała czesc podłogi to aktywny wulkan. Musicie tak
skakac po bezpiecznych punktach, by nie wpasc do krateru i na siebie nawzajem.
4.Zaproponuj zabawe w chowanego - kreatywnie wykorzystajcie kazda przestrzeń,
by znaleźc najlepsza kryjowke.
Ćwiczenia rozciagajace dla dzieci, czyli co na poczatek i koniec treningu
Kazdy wartosciowy trening nalezy rozpoczac i zakończyc seria, ktora wspiera
miesnie. Aby wykonac cwiczenia rozciagajace dla dzieci, nie trzeba zaopatrywac sie
w zadne sprzety:
•usiadźcie razem na ziemi i wykonujcie skłony do stop. Nogi niech beda złaczone
razem i wyprostowane w kolanach;
•stojac wykonujcie wypad raz na jedna noge, raz na druga;
•siedzac po turecku wyciagnijcie prawa reke do gory, a nastepnie skierujcie ja, jak
najbardziej w lewa strone. To samo robimy z druga reka;
•sprobujcie złapac swoje rece za plecami, wykonujac tzw. agrafke;
•wykonajcie ostroznie kilka obrotow głowa w jedna i druga strone.
10. „Wakacje z Kubusiem” - ogladanie filmiku, utrwalanie nazw miejsc
wakacyjnego wypoczynku i sposobow spedzania tam wolnego czasu.Wypowiedzi
dzieci na temat wymarzonego miejsca na wakacyjny wypoczynek.
https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E
11. „Wolno czy nie wolno?” - ocena prawdziwości zdan. Rozdajemy dzieciom
karteczki z buźkami mimicznymi-usmiechnieta i smutna. Kiedy odpowiedź na
pytanie jest twierdzaca, dzieci pokazuja buźke usmiechnieta, kiedy odpowiedź jest
przeczaca – buźke smutna. Zadajemy pytania dotyczace zasad zachowania i ochrony
przyrody, np.

Czy w gorach wolno zrywac szarotki?
Czy na terenie rezerwatu mozna wedrowac poza wytyczonym szlakiem?
Czy w czasie burzy trzeba chowac sie pod drzewem?
Czy mozemy poprosic o pomoc policjanta, kiedy sie zgubimy?
Czy papiery i plastikowe butelki mozna zostawiac lub zakopywac w lesie?
Czy mozna sie kapac na kapielisku strzezonym przez ratownika?
12. „Pociag głosek” – wyodrebnianie głosek na poczatku i na koncu wyrazow.
Dzieci kolejno podaja słowa tak, aby nowe słowo rozpoczynało sie głoska, ktora
skończyło sie poprzednie, np. las, sowa, aparat, traktor, rower, ryba
13. Przeczytaj wyrazy. Podkreśl litere, ktora sie roznia te wyrazy.
kosa – rosa
woda − soda
rogi − nogi

woda − soda

bilet − balet

Jola − Tola

tama − tara

kora − nora

kufer − kuter

hak − mak

praca − płaca

huta − nuta

sobota − robota

pałac − pajac

14. Odczytaj wyrazy sylabami:
pa− ra− sol
wa-ka-cje
po-go-da

sa − mo− lot
go-ry

wo-da

bi-le-ty

gi-ta-ra

ko− ra− le
ma-pa
lo-dy

pal-ma
li-za-ki

