1. Dnia 1czerwca świętujemy Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka życzymy Ci,
aby wszystkie fajne dni
w żółwim tempie upływały
i w przygody opiewały.
By nie było porannej pobudki,
a wiatr rozwiewał wszystkie smutki.

Życzenia dla wszystkich dzieci składają nauczyciele świetlicy

2. Mój ukochany przyjaciel- 9 czerwca Dzień Przyjaciela
.Po obejrzeniu filmików, bajek poleconych w poprzednim tygodniu , określamy cechy
prawdziwego przyjaciela.







Wykonujemy portret plastyczny lub opisowy: „Mój przyjaciel” – portret najlepszego
kolegi (technika dowolna).
https://www.youtube.com/watch?v=Iai4XRxyNgs bajka edukacyjna dla 7 latków ”Mój
przyjaciel Necio”

Dokończ zdania:
Przyjaciel to…
Przyjaciel pomaga, kiedy…
Z przyjacielem najlepiej…

3. Rozwijamy świadomość prozdrowotną.

By dbać o zdrowie należy:
- wykonywać ćwiczenia
- dbać o higienę
-zdrowo się odżywiać
- zdrowo odpoczywać, właściwy sen
- nie wykonywać niebezpiecznych czynności


Zdrowe zachowania przedstawią Ci filmiki na linkach:

https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY -aktywność fizyczna
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY odżywianie
https://www.youtube.com/watch?v=9tbe0GrHeJo higiena
https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs – działaj bezpiecznie
https://www.youtube.com/watch?v=ZRqT7OFEM-Q- bezpieczne zachowania
https://www.youtube.com/watch?v=e0BI1CSdlDg Pascal B. zachęca do zdrowego stylu życia


Ćwicz z piosenką:

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


Wykonaj kolorową prace plastyczną „ Moje zdrowe śniadanie”- technika dowolna

4. Jak spędzać wolny czas? Propozycje:


Zagadki matematyczne



Zabawa ruchowa

Zabawy ruchowe "Pudełko zadań"
Potrzebne będą: -kuferek lub pudełko -małe karteczki
Zapiszcie na karteczkach różne zadania: np. zrobić trzy przysiady, podskakiwać na jednej
nodze, znaleźć 3 czerwone przedmioty itp. Kartki z zadaniami włóżcie do pudełka. Każdy po
kolei losuje jedno zadanie, które musi wykonać. Jak wykona, otrzymuje nagrodę. Jeśli tego
nie zrobi oddaje fant. Na koniec zabawy fanty należy wykupić przez zrobienie jakiegoś innego
zadania. np. zaśpiewanie piosenki.
Zabawy ze sznurkiem
Potrzebny będzie sznurek minimum 1,5 m. Możecie sobie wyobrazić, że jest to most lub
cyrkowa lina. Należy go położyć na ziemi i utworzyć z niego dowolny kształt. Zadań może być
wiele:
-przejście po sznurku stópkami, tyłem, bokiem -spacer po sznurku uważając aby z niego nie
,,spaść'' -przeskakiwanie przez sznurek raz na jedną raz na drugą stronę.





Ćwicz ANIMAL FLOW- ćwiczenia ruchowe dla zdrowia, wzorujące na ruchach
zwierząt- świetna zabawa dla dzieci:
https://ewf.h1.pl/student/?token=YRIheRYkRggxAeVwiKsWRm93IiQpXQ1mkmcS9XF
8tLSFTiYERa
Quizy

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,743236-test_malych_dzieci,p,2.html#quiz Quiz
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,596ed7-pory_roku.htm Quiz pory roku
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,634ecc-cyferki_liczby.html- cyferki i liczby
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,599cfc-zawody.html zawody


Prace plastyczne

Wykonywanie wesołej pszczółki
Do wykonania naszej wesołej pszczoły potrzebne będą :
2 czarne kółka (większe) + 2 małe kółka (na oczy)
3 żółte kółka
1 białe kółko (większe) + 2 małe kółka (na oczy)
klej
nożyczki drucik kreatywny (jeśli masz w domu) , mazak

Do wykonania naszej wesołej pszczoły potrzebne będą :
2 czarne kółka (większe) + 2 małe kółka (na oczy)
3 żółte kółka
1 białe kółko (większe) + 2 małe kółka (na oczy)
klej
nożyczki drucik kreatywny (jeśli masz w domu)
mazak
SPOSÓB WYKONANIA: Duże kółka naklejamy na przemian (żółte, czarne, żółte, czarne, żółte).
Białe duże kółko przecinamy na pół i mocujemy jako skrzydełka. Na małe białe kółko
naklejamy małe czarne kółko tworząc w ten sposób oczy. Jeśli masz w domu drucik
kreatywny zrób z niego czułki. Jeśli nie – nie przejmuj się! Czułki zrób po prostu z czarnego
papieru. Dorysuj mazakiem szeroki uśmiech I pszczółka gotowa.




Filmy i bajki:
https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM – co to jest wirus „
Koronawirus”
https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc poznajemy zawody
https://www.youtube.com/watch?v=1jkAB5q3pt4 Jan Brzechwa Akademia Pana
Kleksa

Korzystamy z linków zaproponowanych we wstecznych zajęciach.
Nauczyciele świetlicy

