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Drodzy Rodzice!
	Ostatni tydzień tego roku przedszkolnego spędzimy na rozmowach o wakacjach – poznamy polskie krajobrazy (morze, góry, las), oglądać będziemy  obrazki i opowiadać o swoich wakacyjnych planach. Możemy bawić się w wycieczkę wzdłuż Wisły, poznając w ten sposób elementy charakterystyczne dla  regionów Polski. Przypomnijmy dzieciom   nazwę naszego kraju, jego stolicy i głównej rzeki. Oglądając mapę, odkryjmy, co oznaczają umieszczone na niej kolory: czerwony, zielony, niebieski, zaznaczmy na niej Kraków, Warszawę i Gdańsk, a dzieciom opowiedzmy, co znajduje się w  tych miastach. Śpiewajmy piosenki Razem z latem i Morskie przygody. Przedszkolaki zapraszamy by słuchały fragmentu książki Czesława Janczarskiego Płynie Wisła, płynie i wierszy Rzeczka Juliana Tuwima, Bałwan na plaży Agnieszki Frączek, Grabki w łapki Małgorzaty Strzałkowskiej. Pomówmy o tym, jak wygląda nadmorski krajobraz, czym jest morski bałwan i co można robić nad morzem. Zbadajmy właściwości piasku: przez  dotyk- mokry i suchy, próbujmy rozpuścić go w wodzie, narysujmy na nim patykiem i lepmy  babki, a także pobawmy się razem w piaskownicy.  Nauczmy dzieci  przygotowywać się do górskich wędrówek. Dzieci dowiedzą się, że należy ze sobą zabrać plecak, kanapki, ciepłe i zimne picie, wygodne buty przeznaczone do górskich wędrówek, mapę i kompas oraz powinny mieć  siłę do wędrówki.   Porozmawiajmy o tym, co zrobić, by podczas letnich wyjazdów być bezpiecznym – między innymi trzeba chronić się przed słońcem.                                                                       	Podczas całego roku Wasze dziecko miało wiele obowiązków. Choć nadal większość czasu spędza na zabawie, konieczność porannego wstawania, dostosowania się do reguł panujących w domu i w przedszkolu, dowiadywanie się nowych rzeczy, uczenie się, jak nawiązywać przyjaźnie i rozwiązywać konflikty czy prawie codzienne przebywanie z dala od rodziców mogą być dla niego męczące. Dlatego ważne jest, by podczas wakacji maluch miał okazję odpocząć. Aby czuł się bezpiecznie, przynajmniej niektóre zasady muszą pozostać niezmienne. Pozwolenie na zabawy do późnych godzin nocnych nie jest dobrym pomysłem – u kilkulatka nie będzie to okazją do relaksu, może za to sprawić, że będzie rozdrażniony. Aby dziecko się zrelaksowało i doświadczyło, czym są wakacje, można wyjechać na przykład nad morze, jezioro lub w góry. Nie zawsze jest taka możliwość, ale nie oznacza to, że letni czas będzie stracony. Czasem wystarczy nieograniczony czas na swobodną zabawę, najlepiej na świeżym powietrzu, wycieczki w okolice miejsca zamieszkania, odwiedziny u dziadków, zabawa z kuzynami. W tym okresie dobrze jest przerwać zajęcia zorganizowane takie jak języki obce czy muzyka, ale maluch nadal może pomagać w domu. Podczas wakacyjnych zabaw i podróży pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa nad  wodą , w górach i w lesie oraz o przeciwdziałaniu Cowid 19 zachowując i przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa.
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Proponujemy piosenki: Niech żyją wakacje  https://youtu.be/BauTov9xmZY?t=7, Tato już lato https://youtu.be/AjV0cal75LQ?t=5,    Przyszło lato https://youtu.be/Ls4y1_s5czI?t=3, 
Filmy: Bezpieczne wakacje https://youtu.be/0iidgRGFl60?t=3 , Wakacje w górach https://youtu.be/2PrteVYHb7g?t=2   Wakacje nad morzem https://youtu.be/cn5pS8xXXFU?t=2  Zasady bezpieczeństwa na rowerze https://youtu.be/gSzVtcWBd_w?t=3
Życzymy udanych wakacji
kontakt e-mail: r.jedrzejczak@naszabajka. com ,   j.steciuk@naszabajka.com       



