
Propozycje aktywności w oparciu o filmy edukacyjne: „Kubuś – Wakacje” i „Bezpieczne wakacje” z 
cyklu Dzieci Uczą – proponowany termin realizacji poniedziałek 29.06.2020 r.

Potrzebne będą kredki do liczenia

1.Ćwiczenia logopedyczne

*szum morza – dziecko naśladuje szum morskich fal; szszszuuu, szszszuuu, szszszuuu…. i porusza 
odpowiednio rękami

*rybki – ruchy pyszczka rybek – otwieranie i zamykanie ściśniętych ust

*górskie echo – na jednym wydechu mówi: halo, halo, halooooooo ….

*owieczki na hali – dziecko chodzi na czworakach, naśladuje pasące się owieczki i baranki, co jakiś 
czas mówi: bee, bee, bee…

2. Obejrzyjcie film edukacyjny o wakacjach z serii Kubuś .

 https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E

*Gdzie pojedzie na wakacje Zosia? (w góry)
*Kogo odwiedzi latem Janek? (babcię i dziadka)
*Z kim i gdzie pojadą Olek i Zuza?(z ciocią nad morze)
*Gdzie spędzi wakacje Antek? (na Mazurach)
*Co Antek będzie robił z dziadkiem latem? (łowił ryby, zbierał grzyby, pływał w jeziorze)

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkt. Policz swoje punkty przy pomocy kredek.

3. Naśladuj ruchem zajęcia Antka na wakacjach.

4. Rozwiąż wakacyjne zagadki (punkty licz na kredkach)

*Nad rzeką lub nad morzem,
przez letnie miesiące,
chroni naszą głowę,
przed gorącym słońcem. (czapka)
*W tubce lub butelce,
biały i pachnący.
Trzeba się nim posmarować,
wychodząc na słońce. (krem z filtrem)
*Latem jest ich dużo,
a gdy zaczną latać,
siadają na rękach
i trzeba się drapać. (komary)
*Włóż do niego wszystkie rzeczy:
sok, kanapkę i czapeczkę.
Potem załóż go na plecy
i na letnią idź wycieczkę. (plecak)

https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E


*W wodzie zawsze je zakładam,
Przez ręce, głowę.
Już się teraz nie utopię.
Bo mam koło ………….. /ratunkowe/.

5. Obejrzyj film edukacyjny „Bezpieczne wakacje” z cyklu Dzieci Uczą

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4

*Co oznacza czarna flaga nad wodą? (zakaz kąpieli)
*Czego nie wolno robić w lesie? (palić ognia)
*Co trzeba zrobić, gdy ktoś zasłabnie? (wezwać pogotowie ratunkowe 999 lub 112)
*Czy wolno rozmawiać z nieznajomymi? Dlaczego?
*Dlaczego nie można dotykać przedmiotów niewiadomego pochodzenia?

6. Zabawa TAK (PRAWDA)/NIE (FAŁSZ)

Jeśli zdanie jest prawdziwe dziecko podskakuje i klaszcze, jeśli nie staje na baczność w bezruchu i w 
milczeniu.

* Lato jest najcieplejszą porą roku.
* Przed komarami chronią nas tabletki przeciwbólowe.
* Latem należy stosować krem z filtrem i nakrycie głowy.
* Latem należy wypić w ciągu dnia kilka szklanek niegazowanej wody mineralnej.
* Można się kąpać, gdy jest czarna flaga.
* Między godziną 11 a 15 nie należy opalać się, bo w tych godzinach słońce jest najbardziej 
niebezpieczne dla zdrowia.
* W czasie burzy należy schronić się pod drzewem.
* Wędrując po górach trzymaj się tylko oznakowanych szlaków.
* Nie głaszcz dzikich zwierząt, które łaszą się do ciebie, bo mogą być chore na wściekliznę.
* Gdy jesteś mocno rozgrzany słońcem i zabawą, natychmiast ochłódź się wskakując do zimnej 
wody.

BEZPIECZNYCH WAKACJI !!!

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4

