NASZE ZABAWY
5 czerwiec 2020
DZIŚ TROCHĘ ZABAWY I WEEKEND:)
ZABAWY I ZAJECIA
PRACA Z KSIĄŻKĄ
(strona 33a i 33b)
•
pisanie wyrazów po śladzie, łączenie zdjęcia z podpisem, kolorowanie, odnalezienie w
książkach i albumach informacji na temat zabaw dzieci z różnych krajów
•
układanie wyrazów w rozsypanki literowej, łączenie wyrazów z obrazkami
ZAJECIA JĘZYKOWE- słuchanie wiersza
„Zgubione zabawki”- Anna Łada- Grodzicka
Romek się bawił zabawkami.
Nagle usłyszał Wołanie mamy:
„Chodź szybko synku i nie zwlekaj,
wracaj do domu, obiad czeka.”
Posłuszny Romek wziął zabawki,
lecz nie miał torby ani siatki.
Zgarnął je wszystkie w ręce obie.
„Chyba doniosę”- myśli sobie.
Po schodach wbiega z hałasem,
i nic nie słyszy, a tymczasem...
Kiedy tak szybko pędzi na górę,
zabawki sypią się za nim sznurem:
na pierwszym stopniu samolot gubi.
Na drugim skakankę, którą lubi.
Na trzecim upuszcza łopatkę czerwoną.
Na czwartym foremkę zieloną.
Na piątym upada mały miś,
którego dostał właśnie dziś.
Dopiero, gdy na szóstym stopniu
auto zadźwięczało,
Romek obejrzał się i zobaczył, co się stało.
Ręce puste, schody pełne:
„Ale gapa ze mnie...”
Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści wiersza:
- Dlaczego Tomek skończył swoją zabawę na podwórku?
- Jak myślicie, dlaczego zebrał wszystkie swoje zabawki w ręce?
- Co się stało kiedy szedł na górę?
- Dlaczego Tomek nazwał siebie gapą ?
- Co trzeba zrobić, kiedy znajdziemy w przedszkolu czyjąś zgubę?
- Jakie zabawki zgubił Tomek kiedy wracał do domu?
Określanie zabawek, których nazwy rodzic wypowiada sylabami.
sa-mo-lot, ska-kan-ka, ło-pat-ka, fo-rem-ka, miś, au-to itp.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE- malowanie farbami swojej ulubionej zabawki.
ZABAWA RUCHOWA
„Bal zabawek”
Dziecko porusza się po pokoju w rytm melodii. Przerwa w muzyce sygnalizuje dziecku, że rodzic
daje dziecku wskazówki, jaką zabawkę będzie naśladowało.
Teraz naśladujemy:
- pajacyki ( dziecko skacze w miejscu, rozkłada ręce i nogi jak pajacyk)
- lalki ( staje w rozkroku, rozkłada ręce i kiwa głową)
- piłeczki ( skacze obunóż w miejscu okręcając się dookoła)
-samochody( naśladuje samochody)
-misie ( porusza się po czworakach)
ZAJĘCIA MATEMATYCZNE
Rysowanie PAJACYKA z figur geometrycznych- rodzic recytuje wiersz, w tym czasie dziecko
rysuje PAJACYKA na kartce
Przedszkolaczek Jacek, to majster nie lada
popatrzcie jak sprawnie pajacyka układa.
Duży kapelusz trójkątny,
jedno koło to jest głowa,
z boków dwa trójkąty.
Trzeba jeszcze zrobić z prostokątów dużych nogi, żeby pajacyk się nie oburzył.
Prostokąty małe to jego buciki i już jest gotowy żeby z nami liczyć.

Przeliczanie figur geometrycznych
Dziecko przelicza figury geometryczne, z których został ułożony pajacyk.
Na przygotowanej kartce, zaznacza – poprzez wpisanie odpowiedniej liczby, ilość poszczególnych
figur geometrycznych.
Liczenie naprzemienne - rodzic - dziecko. Rodzic rozpoczyna mówiąc 1, dziecko mówi 2, R-3,
dz—4, R-5……………….
Zagadki tekstowe
Na wysokim daszku siadło 10 ptaszków, 3 z nich odleciało. Ile zostało?
Na wysokim daszku jest 8 ptaszków, 2 doleciały. Ile ptaszków kotek wystraszył?
(podchwytliwe)
Wróżka Mirabela lubi kwiaty. Do wazonu wstawiła 4 tulipany czerwone i dołożyła 4 żółte. Ile
tulipanów jest w wazonie?
Zapis w zeszycie!
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