Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc czerwiec 2020 r.
w grupie IV "Pomidorki"
Nauczyciele: Agnieszka Gontarz, Katarzyna Kwiatkowska

Czerwiec, tydzień 2. Wakacyjne podróże

Dzień 1. Podróż samolotem
Sposób realizacji

Książka, karty pracy,
wyprawka
Samodzielna aktywność poznawcza, oglądanie albumów, książek Przewodnik cz. 4, s.151
i czasopism dotyczących samolotów.
Podróż do Włoch – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej
Wakacyjne podróże. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu
literackiego, poznawanie świata poprzez doświadczenia własne
i innych ludzi.
Zabawy z globusem - rozwój mowy, dzielenie na sylaby nazw
wskazanych na globusie miejsc.
Zabawa ruchowa Samoloty.

Środki dydaktyczne

Uwagi

ilustracje/książki
przedstawiające samoloty,
tekst opowiadania Barbary
Szelągowskiej Wakacyjne
podróże, ilustracje do
opowiadania, globus/mapa
świata (załącznik)

Dzień 2. Sposób na wakacyjną nudę
Sposób realizacji

Książka,
karty Środki dydaktyczne
Uwagi
pracy, wyprawka
Odrysowywanie, wycinanie i kolorowanie sylwet ryb. Rozwijanie Przewodnik cz. 4, szablon
przedstawiający
sprawności manualnej.
s.158
sylwety ryby, biała kartka,
Co pływa, co tonie? – zabawy badawcze. Rozbudzanie ciekawości
nożyczki, kredki, głębokie
poznawczej poprzez aktywny udział w zabawach badawczych,
naczynie z wodą, tekturowe

nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole.
Samolotem na wakacje - zabawa ruchowa z elementem równowagi.

pudełko, plastikowe tacki,
plastikowe pojemniki na wodę
i np. małe kamyki, kartki
z zeszytu, plastelina, metalowy
klucz, korek, piłeczki do pingponga,
kawałki
papieru
o różnej strukturze i grubości,
klocek drewniany, klocek
plastikowy, styropian, piórko,
liść, gąbka, makaron, bębenek

Dzień 3.
Sposób realizacji

Książka, karty pracy, Środki dydaktyczne
Uwagi
wyprawka
Wakacyjne plany - ćwiczenia artykulacyjne i ruchowe na podstawie Przewodnik cz. 4, s.162 mała walizka, dostępne w
rymowanki Iwony Fabiszewskiej.
domu przedmioty kojarzące
Wakacyjne bagaże – zabawy matematyczne. Rozwijanie Karty Pracy cz. 2, nr 58 się z wakacjami np. 5
umiejętności liczenia, klasyfikowanie przedmiotów ze względu na i 59
foremek i 4 łopatki do
ich przynależność.
piasku, koło do pływania
Wakacyjny plecak - zabawa ruchowa; rozwijanie koordynacji
(dmuchane), czepek, koc,
wzrokowo-ruchowej.
dwie letnie czapki, okulary
przeciwsłoneczne, 3 małe
piłeczki, Karty pracy cz. 2,
ołówek, maskotka

Dzień 4. Boże Ciało
Dzień 5. Moje wymarzone wakacje
Sposób realizacji
Wakacje - burza mózgów, próba wyjaśniania pojęcia.

Książka, karty pracy, Środki dydaktyczne
Uwagi
wyprawka
Przewodnik cz. 4, s. 154
kartka
z bloku

Moje wymarzone wakacje – malowanie na podkładzie z gazy.
Rozwijanie sprawności manualnej, zachęcenie do budowania
dłuższych wypowiedzi.
Morskie fale - zabawa ruchowo-naśladowcza.
Samolotem na wymarzone wakacje - zabawy konstrukcyjne.

technicznego, klej, farby
plakatowe, pędzel, gaza
opatrunkowa, klocki

