18.05.2020
Temat tygodnia: Na łonie natury
Temat dnia: Poznajemy kreta
Środki dydaktyczne: bębenek, bibuła/gazeta, klej, obrazek kreta (zamieszczony w zadaniu)
Cele:
- utrwalenie pojęć: do góry, na dół, w bok, do tyłu
- poznawanie zwierząt żyjących w naturalnym środowisku - kret
Zadanie 1
Spacer – zabieramy dziecko na spacer do parku, ogrodu, w miejsce, gdzie można spotkać
kretowiska. Tłumaczy, że kret żyje pod ziemią, drąży korytarze. Zwraca uwagę na
charakterystyczny ryjek i przednie łapy.

Zadanie 2
Czytamy dziecku wiersz B. Formy „Krecik” :
Jestem sobie miły krecik,
chcę by dzieci mnie poznały.
Bardzo miękkie mam futerko,
nim pokryty jestem cały.
Najśmieszniejsze moje łapki,
ciągle ziemię wypychają.
Silne, płaskie, jak łopatki,
zawsze w pracy pomagają.
Swoim ryjkiem bardzo lubię
korytarzy drążyć wiele.
Spulchniać zbite bryły ziemi,
wiercić przejścia i tunele.

Gdy na dworze silne mrozy,
w miłej norce wśród zapasów
siedząc, marzę o przetrwaniu
do wiosennych lepszych czasów.

Pokazujemy dziecku zdjęcie kreta:

I zadajemy pytania do wiersza:
- Gdzie mieszka kret?
- Dlaczego kret żyje pod ziemią?
- Czym kret się żywi?
- Jakie kret ma futro?
- Po czym można poznać, że w pobliżu jest kret?

Zadanie 3
Prezentujemy dziecku film „Jak zakopuje się kret”
https://www.youtube.com/watch?v=7R0yFBCIfuw
Zadanie 4
Spacer kreta – zabawa matematyczna.
Dziecko zajmuje dowolne miejsce w pokoju. Pozostaje w pozycji stojącej. Przed nim rodzic,
trzyma w ręce bębenek. Wypowiada słowa "Kret rozpoczyna wędrówkę".
Równocześnie miarowo uderza w bębenek i maszeruje. Dziecko słucha poleceń i wykonuje
kroki w tym samym kierunku:
- kret idzie do przodu – kilka kroków w przód
- kret idzie do tyłu – kilka kroków do tyłu
- kret idzie w bok – dosuwając jedną nogę do drugiej, kilka kroków w bok
- kret idzie w dół – przejście do przysiadu
- kret idzie w górę - przejście do pozycji stojącej

Zadanie 5
Wyklej kreta bibułą lub podartą na małe kawałki gazetą:
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