2 kwiecień 2020
Temat dnia: Wiosna na lace, sztuce i matematyce
A dziś to co Pszczółki lubią najbardziej:) Trochę matematyki:)
CELE:
–
dodawanie w zakresie 10 oraz zapis cyfr graficznie
–
określanie kierunków w przestrzeni względem innych przedmiotów
–
rozwijanie pamięci, spostrzegawczości i umiejętności przeliczania
–
kształtowanie postawy proekologicznej
–
kształtowanie wrażliwości estetycznej
–
rozwijanie pamięci słuchowej
„WIOSENNE ZAGADKI MATEMATYCZNE” - dzieci rozwiązują zadana
tekstowe przeliczają elementy i dodają je do siebie. Przeliczanie na palcach. Zapis
działań w zeszytach w kratkę! (dostosujemy liczby do możliwości dziecka)
Wysoko na niebie fruwały 3 skowronki. Razem ze skowronkami wesoło śpiewały 3
słowiki. Ile słowików śpiewało na cześć wiosny?
Na łące zaroiło się od barwnych motylków. 5 motylków fruwało nad wodą, a 3
przysiadły na kwiatkach. Ile motyli witało wiosnę?
Na łące zakwitło 5 białych i 5 różowych stokrotek. Ile kwiatków zakwitło?
Na łąkę przyleciały 3 bociany, a potem jeszcze 4. Ile bocianów przyleciało na
wiosenną łąkę?
PRACA W KSIĄŻKACH
( strona 33)- określanie kierunków w przestrzeni
(strona 34i 34a)- przeliczanie, koncentracja na wykonywaniu zadania, zadanie
grafomotoryczne
„ WIOSENNY OGRÓDEK”- założenie uprawy własnej fasolki oraz rzeżuchy,
którą dziecko będzie się codziennie opiekowało. Dziecko nakłada gazę na słoik i
mocuje je za pomocą gumek recepturek tak aby fasolka była zanurzona w wodzie,
drugie naczynie wykładamy watą i posypujemy nasionkami rzeżuchy, podlewamy.
Do dzieła! Znana piosenka umili dzieciom prace:)
https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8

WIERSZ „KACZEŃCE”- Janina Halagarda
Usiadły kaczeńce kępami
i patrzą złotymi oczkami:
na żabki zielone, skaczące,
motylki fruwające.
Przysiadły motyle na chwile,
rosę z kwiatów strząsały,
i znów się wzbiły do nieba
i poleciały....
A szary pajączek widział,
co robi motyl i żabka.
Chodź cichutko siedział
pod małym listkiem kwiatka.
Namaluj wiosnę farbami:
kaczeńce, żabki, motyla,
biedronkę i pająka:
Spójrz! Jak piękna łąka!

PRACA PLASTYCZNA- malowanie farbami wiosennej łąki z wiersza „Kaczeńce”
Janiny Halagardy
Do jutra!
CIOCIA KASIA:)

