PROPOZYCJE ZADAO I ZABAW DLA WAS
NA ŚRODĘ 24.06.2020

CO ZROBIĘ, GDY SIĘ ZGUBIĘ?

DRODZY RODZICE DZISIAJ ZAPOZNACIE SWOJE DZIECI Z
ZASADĄ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGUBIENIA SIĘ.
ROZWINIECIE U DZIECI UMIEJĘTNOŚD POSŁUGIWANIA SIĘ
DANYMI IDENTYFIKACYJNYMI: IMIĘ I NAZWISKO, IMIONA
RODZICÓW, ADRES .

1. Drogi Przedszkolaku, poproś Rodzica o włączenie
piosenki „Wakacji czas” Rytmika Pana
Dominikahttps://www.youtube.com/watch?v=ue82bNmhv
6g
- dwicz razem z dziedmi z piosenki,
- po skooczonych dwiczeniach dokładnie umyj ręce.

2.Przedszkolaku, obejrzyj film edukacyjny „Co zrobid, gdy się
zgubimy i jak się nie zgubid” radzi Maks i
Helenkahttps://www.youtube.com/watch?v=nl1qqlOLW3E

3. Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem, jakie
niebezpieczeostwa mogą przytrafid się w czasie wakacji i jak
sobie z nimi radzid.

RODZICU, UTRWAL Z DZIECKIEM ZNAJOMOŚD IMIENIA I
NAZWISKA, ADRESU ZAMIESZKANIA, IMION RODZICÓW !

4. Zabawa ruchowa „ciepło- zimno”, Rodzic chowa
przedmiot, dziecko szuka .

5. Przedszkolaku, posłuchaj wiersza:

Zagubiona córka - Dominika Niemiec
Wybraliśmy się z mamą i tatą
na wyjątkową wycieczkę.
Zwiedzamy krakowską starówkę,
ale zaraz, chwileczkę...
Tata tuż obok mnie robił zdjęcia.
Mama szukała pamiątek w sklepiku.
Ja przyglądałam się kamienicom,
a jest ich tu chyba ze sto, bez liku.
I nagle rozglądam się wokół,
na plecach mam gęsią skórkę,
bo moi cudowni rodzice
zgubili własną córkę.
Albo ja się zgubiłam,
właściwie już nie wiem sama.
Jestem naprawdę przerażona.
Ratunku! Gdzie jest mama?
Co robić? Strach mnie obleciał...
Tętno mi przyśpieszyło.
Uwierzcie mi, w tym momencie
do śmiechu mi wcale nie było.
Stanęłam w miejscu i stoję, stoję,
stoję i czekam.
Proszę, niech rodzice mnie znajdą...
Już będę się pilnować, przyrzekam!
I nagle z ulgą zauważam,
że biegnie do mnie mama,
a tata już mi przypomina:
Nie odchodź nigdzie sama!

6. Po wysłuchaniu wiersza, odpowiedz na pytania:
-Gdzie wybrała się dziewczynka z rodzicami?
-Co przydarzyło się dziewczynce?
-Jak się czuła dziewczynka, gdy się zgubiła?
-Jak powinieneś się zachowad, gdy się gdzieś zgubisz?
-Czy czułbyś się podobnie, gdybyś zgubił swoich rodziców?

7. Zabawa matematyczna „Co mam zrobid z butelką?”
Rodzicu przygotuj pustą butelkę po napoju, stolik, na środku
stolika serwetka.
Przedszkolaku, odpowiedz na następujące pytania:
-Czy ta butelka jest pusta, czy pełna?
-Co jest cięższe butelka czy serwetka?
-Co jest lżejsze?
-Co mam zrobid z butelką, by postawid ją na serwetce,
podnieśd ją wyżej czy opuścid niżej?

8. Praca plastyczna „Lato”, Przedszkolaku za pomocą kulek
waty i farb namaluj na kartce lato:

9. Po skooczonej pracy pamiętaj o dokładnym umyciu rąk i o
posprzątaniu miejsca pracy.

PRZEDSZKOLAKU, ZAPAMIĘTAJ SWOJE DANE: IMIĘ I
NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, IMIONA RODZICÓW!

MIŁEGO DNIA

