Na zawsze zapamiętasz
24 czerwca 2020 roku
1. Czytanie tekstu wyrazowo – obrazkowego o wakacjach. Kończenie kolorowania
kredek według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty.
(karta pracy, strona 75)
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
2. Zabawy ruchowe – „Wielkie poruszenie”.
https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is
3. Słuchanie piosenki „Na zawsze zapamiętasz”. Rozmowa na temat piosenki.
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=X9O852cIGaA
Ref.: 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.
I. Na zawsze zapamiętasz, jak Lena wciąż płakała,
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!
Ref.: Choć ostatnie...
II. Uśmiechniesz 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!
Ref.: Choć ostatnie...
III. Pomyślisz, jakie miłe widziałeś teatrzyki.
Piosenki i zabawy, występy i wierszyki.
Wspomnienia będą czekać w albumie ze zdjęciami.
Bo to przedszkole zawsze będzie tu,
w myślach, razem z nami!
Tak, tak, tak, tak!
Pytania dotyczące tekstu piosenki:
• O czym jest ta piosenka?
• Jakie zdarzenia zapamiętacie z naszego przedszkola?

4. Wykonaj karty pracy, (strona 76-77)
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
5. Zabawa „Wakacje“.
(Potrzebna Wam będzie: kartka oraz kredki).
Rysowanie w prawym górnym rogu kartki słoneczka, z jednoczesnym
wypowiadaniem zdania: Wakacje muszą być słoneczne. Rysowanie w lewym
dolnym rogu kartki kwiatka i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być
pachnące. Rysowanie w lewym górnym rogu kartki lodów i wypowiadanie
zdania: Wakacje muszą być słodkie. Rysowanie w ostatnim, pustym rogu kartki
skrzyni i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być tajemnicze. Określanie,
który to róg. Rysowanie na środku kartki siebie na wakacjach.
6. Ćwiczenia w czytaniu. Rysowanie po śladach.
5 – latki Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia. (strona 80)
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytaniapisania/mobile/index.html#p=82
6 – latki Litery i liczby, (strona 80)
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz2/mobile/index.html#p=82
7. Dowolne zabawy na świeżym powietrzu.

