PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ DLA WAS NA ŚRODĘ (24.06.2020r.)

„Bezpieczne wakacje’’

1. Zabawa na powitanie ,,Spoko Loko - Chu chu ua ‘’
https://www.youtube.com/watch?v=QaCxzdZfBLM
2. Słuchanie wiersza Wiery Badalskiej ,,Wakacyjne rady’’
Żeby wakacje były przyjemne i bezpieczne, musicie zachowywać się w
odpowiedni sposób posłuchajcie wiersza z wakacyjnymi radami i postarajcie
się je zapamiętać.
„Wakacyjne rady”
Wiera Badalska

Głowa nie jest od parady,
służyć ci musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda
chłodna, bystra, czysta,
tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane,
gdy zobaczysz w borze:
Nie zrywaj! Nie zjadaj! –
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie,
jaka rada stąd wynika:
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
nie wkładaj go do koszyka.

Biegać boso jest przyjemnie,
ale ważna rada:
– idąc na wycieczkę pieszą
dobre buty wkładaj!

3. Rozmowa z dzieckiem na temat treści utworu.
-wymieo i omów wszystkie rady, które znalazły się w utworze,
-zanotuj je w dostępny sposób (rysując lub pisząc).

4. Rodzicu wspólnie z dzieckiem porozmawiajcie o zasadach
bezpieczeostwa podczas wakacji. Omówcie każdą zasadę.

5. ,,Mali ratownicy’’- zabawa muzyczna połączona z nauką zasad .
Dziecko przygotuje sobie ,,megafon’’(rolka po papierze toaletowym).Rodzic
odtwarza utwór muzyczny, a dziecko tańczy z rolką według własnego
pomysłu. Na przerwę w muzyce rodzic recytuje fragment po fragmencie
wybraną zasadę dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji, a dziecko
powtarza je przez megafon – jak ratownicy na plaży.
https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A

6. Przypomnienie numerów alarmowych. Zapraszam na filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk

- Rodzicu wspólnie z dzieckiem przypomnijcie numery alarmowe i
porozmawiajcie o tym, kiedy je wykorzystujemy.
7. Obejrzyjcie wspólnie filmiki:
,, Bezpieczeństwo dzieci nad wodą /bezpieczne wakacje’’
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA

Pytania do dziecka:
- jaki kolor flagi wskazuje na możliwość skorzystania z kąpieli; które znaki
zakazywały różnych aktywności?
,,Bezpieczeństwo w górach/bezpieczne wakacje’’
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio

Pytanie do dziecka:
- w jaki sposób oznaczone są szlaki turystyczne?
8. Posłuchaj i spróbuj się nauczyć piosenki o ,,Bezpiecznych
wakacjach’’
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

9. Pomocne znaki – pokaz ilustracji.
Na wakacjach warto zwracać uwagę na znaki, które informują, co wolno
robić lub zakazują różnych aktywności ze względu na możliwe
niebezpieczeństwa .
- popatrzcie na ilustracje ze znakami, spróbujcie same sformułować, co
oznaczają konkretne znaki,

- porównajcie kształt i kolor znaków.

Zakaz rozpalania ognisk

Punkt informacyjny

Plaża strzeżona

Pole namiotowe
10.Ułóż puzzle ,,Bezpieczne wakacje’’
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/253249-bezpieczne-wakacje
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/251952-8-zasad-bezpiecznych-wakacji
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