Tygodniowy plan pracy od 01.06 do 05.06.2020r

Temat: Niby tacy sami, a jednak inni
PONIEDZIAŁEK (01.06.2020)

DZIEŃ DZIECKA
Mowa
1.Słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka”

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- ćwicz z Lulisią i
Lulitulisiami
Ruch to zdrowie - 10 pomysłów na domowe zabawy ruchowe

INNE DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW
1.Wspólne słuchanie piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”
2.Zapraszamy do obejrzenia filmu „Prawa dziecka”
3. Wspólne pieczenie ciasteczek z okazji „Dnia Dziecka”
Odczytaj wspólnie z rodzicem przepis na ciasteczka i je wykonaj.

Smacznego !!! ☺
4. Zabawy na Dzień Dziecka
5. Certyfikat na Dzień Dziecka

WTOREK (02.06.2020r)
Muzyka
1. Słuchanie piosenki „ Jesteśmy dziećmi”

Matematyka
1. Zabawy matematyczne z zastosowaniem wagi szalkowej
„Co jest cięższe, a co lżejsze?
W każdej parze pokoloruj to, co jest cięższe

Obejrzyj obrazki. Pokoloruj tyle kwadracików obok rysunków misia i
lalki, ile jest odważników na szalkach podczas ich ważenia. Co jest
cięższe - miś czy lalka?

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4, 5 – latki, s. 54-55

INNE DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW
1. Indiański Taniec – zabawy ruchowe przy piosence
2. Zabawy z balonami
3. Eksperymenty z bańkami mydlanymi

4. Zapraszamy do obejrzenia „ Dzieci z różnych stron świata”

ŚRODA (03.06.2020r)
Plastyka
1. Praca plastyczna „Dzieci z całego świata” – pokoloruj
ilustrację

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Sport - zabawy z dzieckiem w domu – ćwiczenia w
dwójkach
Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”, cz.2, 4 – latki, s. 56
Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4, 5 – latki, s. 56 -57

INNE DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW
1. Słuchanie piosenki – Kolorowe dzieci
2. Puzzle - dzieci
3. Pokoloruj według wzoru

Czwartek (04.06.2020r)
Mowa
1.Słuchanie tekstu Jolanty Kucharczyk „Moje uczucia”

Żal mi minionych wakacji, urodzin, które już były,
i tego, że odwiedziny babci już się skończyły.
Smutno, że tata wyjechał, mama tak mało ma czasu,
i złość mnie bierze, że brat mój robi tak dużo hałasu.
Tu, w moim sercu, mieszkają uczucia: miłość, radość i smutek.
Czasem jestem tak bardzo szczęśliwy, lecz czasem także się smucę.
W kieszonce kasztan na szczęście o tym wciąż przypomina,
że wszystko, co jest tak smutne, kiedyś z czasem przemija.
Zobacz, już się uśmiechasz, bo znowu będą wakacje,
tata niedługo już wróci, z mamą pójdziesz na spacer.
Po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znów świeci,
po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci.

Rozmowa na temat tekstu
− Co mieszka w sercu?
− Czy zawsze jest nam wesoło?
− Czy zdarza się, że coś was smuci?
− Czy zdarza się, że coś was złości?

Muzyka
1.

Słuchanie piosenki „Nasze emocje”

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4, 5 – latki, s. 58

INNE DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW
1.„Bajka o emocjach” - zapraszamy do wspólnego oglądania
2.Zapraszamy do układania puzzli
3.Śpiewamy i pokazujemy
4.Znajdź i połącz takie same miny

Piątek (05.06.2020r)
Plastyka
1. Zabawa plastyczna „Latające balony”
z guzików lub z papierowych talerzyków

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
Zabawy ruchowe dla dzieci w szkole i przedszkolu
Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”, cz.2, 4 – latki, s. 57
Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4, 5 – latki, s. 59

INNE DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW
1.Wspólne śpiewanie/słuchanie piosenki „Przyjaźń – wielka sprawa”
2.Kubusiowe opowieści o przyjaźni – Portret przyjaźni
3.Zaproszenie do wspólnego czytania/ słuchania

4. Profilaktyka logopedyczna – ćwiczenia artykulacyjne

Bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna:
1.Zabawa rozwijająca spostrzegawczość
2.Zabawy rozwijające motorykę dużą
*pokonywanie torów przeszkód ustawionych z różnorodnych sprzętów i przyborów (w marszu, w
biegu, swobodnie i na czas)

i motorykę małą
*wszelkiego rodzaju nawlekanie koralików, makaronu, guzików czy przewlekanie sznurowadeł.

3.Zabawa rozwijająca kompetencje emocjonalno – społeczne
*zabawa „Dotknij”
*dziecko spacerując ma dotknąć wszystkie przedmioty spełniające określony warunek, np. te,
które są czerwone, itp.
Wesołej zabawy ☺

Propozycje realizowania zaleceń zawartych w
orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
które można zrealizować w domu
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mycie rąk z zachowaniem kolejnych etapów tej czynności
wzmacnianie poczucia „ja”- pochwały słowne
wspólne spędzanie czasu z dzieckiem- rowery, spacery, czytanie bajek

Inne działania:
https://www.bajkownia.org/10-bajkownia/aktualnosci/1734-bajki-dla-dzieci-bajki-online-zadarmo-darmowe-bajki-do-czytania-wierszyki-dla-dzieci-wierszyki-online

1. UMIEJĘTNOŚCI MOTORYCZNE „ Misiowe orgiami”

Origami to sztuka składania papieru wywodząca się z Chin. Składając modele, poćwiczycie
koordynację ręka-oko, myślenie konstrukcyjne i sprawność manualną. Gotowego misia można
przypiąć do papierowej opaski.

2. ĆWICZENIE ROZWIJAJĄCE SPOSTRZEGAWCZOŚĆ „LATO”
Na ilustracji przedstawiono atrybuty lata. Karty można użyć na różne sposoby, między innymi do
poszukiwania i obliczania, ile rzeczy z danego rodzaju znajduje się na ilustracji. Materiał zawiera
dwie karty, pierwszą z ilustracją wieloelementową, drugą z kartą kontrolną do wypisania liczby
poszczególnych obrazków.

3. GRA „WYTURLAJ KOTA”
Gracze kolejno rzucają kostką i rysują części ilustracji znajdujące się w kolumnie pod wylosowaną
liczbą oczek. W grze każdy jest zwycięzcą, a gra kończy się po 5 kolejkach rzutów, kiedy każdy z
Graczy ma kompletny rysunek kota. Gotowy rysunek można dodatkowo pokolorować.

4. „LABIRYNT”
− Labirynt o wysokim stopniu trudności.

− Labirynt o średnim poziomie trudności. Dodatkowo ćwiczenie głoski [s].

− Labirynt o najniższym stopniu trudności.

Przyjemnego tygodnia ☺
Czekamy na zdjęcia ☺

