Krąg tematyczny: Wakacje!
TEMAT: BEZPIECZNE WAKACJE.
Pierwszą propozycją może być pogadanka na temat planowania podróży „Wyruszamy w
podróż”:
Rodzic może zapytać dziecko :O czym należy pamiętać, gdy wyrusza się w podróż?
Dziecko tworzy listę rzeczy, które są niezbędne, np. na wycieczce w górach, na wakacjach
nad morzem, na wycieczce w lesie, nad wodą, na łące itp.
Następnie można wspólnie omówić środki transportu, którymi można udać się w podróż.
Można zaprezentować bilety lotnicze, autobusowe i kolejowe.
Wspólnie z dziećmi odczytuje informacje o podróży zamieszczone na biletach.
Drugą propozycją może być wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści
„Wakacyjne rady”:
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!
Rodzic może poprosić o wymienienie i omówienie wszystkich rad, które się znalazły w
wierszu, dzieci notują je w dostępny sposób (rysują lub piszą), po skończeniu proponują i
notują inne wakacyjne rady.
Przypomnienie numerów alarmowych: 112, 999, 998, 997!
Kolejną propozycją może być nauka odczytywania znaków „Pomocne znaki”:
Rodzic prezentuje znaki, które informują, co wolno robić, lub zakazują różnych aktywności ze
względu na możliwe niebezpieczeństwa.
Dziecko próbują same sformułować, co oznaczają konkretne znaki, np.: pole namiotowe, plaża
strzeżona, punkt informacji turystycznej, zakaz kąpieli, zakaz rozpalania ognisk.
Dzieci porównują kształty i kolory znaków.
Rodzic może pokazać także sposób oznaczenia szlaków turystycznych oraz kolory i znaczenie flag
na kąpieliskach. ( ilustracje poniżej)

Ostatnią propozycją może być samodzielna praca z KZ str. 82–83 „Park wodny”:
- opowiadanie o ilustracji, czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego.
DLA CHĘTNYCH!
Wykonanie kart pracy cz.4 str 45a, 45b:
– podawanie nazw przedmiotów i zwierzęcia na obrazkach, wpisywanie liter do
właściwych okienek, odczytywanie hasła.
– poruszanie się po planszy zgodnie z kodem, rozmowa na temat miejsc przedstawionych
na zdjęciach.

