JAK POWSTAJE PAPIER?
12.05.2020
WITAM PONOWNIE. ZAPRASZAM DO PRACY:)
ZABAWY I ZAJĘCIA
FILM DOO TEMATU
https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI
PRACA Z KSIĄŻKĄ
(strona 10 a i 10b)
–
kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie liter, pisanie wyrazów po śladzie
–
kolorowanie pól zgodnie z zauważoną reguła, kolorowanie według wzoru
KROPKI KRESKI I LITERY
(karta nr 6) .
–
pisanie po śladzie i samodzielnie
–
kolorowanie ilustracji zgodnie z kodem
–
kreślenie szlaczka
–
Foczka z plasteliny- dla chętnych pracusiów
ZAJĘCIA RUCHOWE
•
„Kotek na parapecie” – dziecko chodzi na czworaka (na kolanach i dłoniach) po pokoju,
rozglądając się uważnie. Na hasło: Kotek na parapecie, dziecko zwija się w kłębek i leży
nieruchomo aż do momentu, gdy Rodzic powie: Kotek na spacer.
•
„Ruchomy dywan” – Dziecko leży na dywanie z rękami wzdłuż ciała. Na hasło Rodzica
dziecko przetacza się w jedną stronę, kiedy doturla się do ściany, próbuje przetoczyć się w drugą
stronę.
•
„Tydzień” – Zadaniem dziecka jest przeskakiwanie do przodu i do tyłu z jednoczesnym
wymawianiem nazw dni tygodnia.
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
1.
„Głaskanie podniebienia” czubkiem języka, jama ustna szeroko otwarta.
2. Dotykanie językiem do nosa, do brody, w stronę ucha lewego i prawego.
3. Oblizywanie dolnej i górnej wargi przy ustach szeroko otwartych (krążenie językiem).
4. Wysuwanie języka w przód i cofanie w głąb jamy ustnej.
5. Kląskanie językiem.
6. Dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych i dolnych zębów, przy maksymalnym
otwarciu ust (żuchwa opuszczona).
7. Język wysunięty w kształcie grota wykonuje poziome ruchy wahadłowe od jednego do drugiego
kącika ust.
8. Rurka – wargi ściągnięte i zaokrąglone unoszą boki języka.
9. Język lekko wysunięty opiera się na wardze dolnej i przyjmuje na przemian kształt „łopaty” i

„grota”.
10. Ruchy koliste języka w prawo i w lewo na zewnątrz jamy ustnej.
11. Oblizywanie zębów po wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod wargami. Usta
zamknięte
PRAA PLSTYCZNA- „Moja własna książka”: rysujemy okładkę książki i podpisujemy się, do
środka wpisujemy tekst swojej lub znanej bajki.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE
Zagadka
Po wysłuchaniu przez dziecko , rodzic czyta zagadkę :
W ręku niesie koszyczek malutki.
Na jej głowie kapturek czerwoniutki.
Do babci swej idzie, bo jest chora
Lekarstwa dla niej niesie od pana doktora.
Dziecko udziela odpowiedzi, a następnie zadajemy dziecku pytania:
• Jakie postacie występują w bajce o Czerwonym Kapturku?
• Dlaczego dziewczynka musiała iść do babci?
• W czym Czerwony Kapturek niósł smakołyki dla babci?
– Czy Kapturek posłuchał swojej mamy?
– Czy postąpilibyśmy tak, jak dziewczynka?

– Czy wolno rozmawiać z nieznajomym i mówić, gdzie się mieszka, jaki jest cel naszego
spaceru?
Po rozmowie z dzieckiem i zwróceniem szczególnej uwagi , na wnioski wypływające z bajki- nie
rozmawiamy z obcymi, nie oddalamy się bez zgody rodziców, zawsze słuchamy rodziców ,
proponujemy dziecku zabawę-opowieść ruchową.
CZERWONY KAPTUREK- jeżeli rodzic ma taką książkę może czytać z własnej:)
Było to w czasach nie tak odległych ale i nie tak znowu bliskich. Rzecz się działa w Bajkolandii krainie w której wszystko wydarzyć się może. We wsi Kołolasewo mieszkała sobie z Mamą
dziewczynka, którą wszyscy nazywali Czerwonym Kapturkiem. A dlaczego Czerwonego Kapturka
tak właśnie nazwano? Ano dlatego, że dziewczynka zawsze nosiła na głowie czerwoną chusteczkę.
Czerwony Kapturek miał Babcię, która mieszkała w samotnym domku w pobliskim lesie.
Dziewczynka często odwiedzała Babcię, raz z Mamą a czasami sama. Babcia także odwiedzała
Czerwonego Kapturka i jego Mamę. Pewnego razu Babcia zachorowała. Leżała w łóżku, kaszlała,
była słaba, nie mogła nigdzie wychodzić ani nawet przygotować sobie jedzenia. W tamtych czasach
nie było lekarzy, a ludzie leczyli się lekarstwami, które dawała im przyroda - na przykład ziołami,
miodem albo winem.
Mama dziewczynki upiekła maślanych racuchów, które zapakowała do wiklinowego koszyka.
Włożyła tam też słoik lipowego miodu i butelkę wina z czerwonej róży. Wręczyła kosz
Czerwonemu Kapturkowi i powiedziała:
- Idź Czerwony Kapturku do Babci. Zanieś jej maślane racuszki, miód i wino. Jak podje racuszków,
popije miodu i wina, to powinno jej się poprawić.
Czerwony Kapturek wziął koszyk i poszedł znaną sobie ścieżką do domku Babci. Kiedy
dziewczynka szła sobie przez las, trafiła na polanę, gdzie rosły piękne kwiaty przypominające
czerwone dzwoneczki. Dziewczynka zachwyciła się kwiatami, bo przypominały jej własne nakrycie
głowy. Pomyślała, że nazrywa ich trochę, zrobi bukiecik i zaniesie Babci. Babcia na pewno ucieszy
się z takiego pachnącego, kolorowego prezentu.
Jak pomyślała, tak zrobiła. Zaczęła zrywać czerwone kwiatuszki podśpiewując sobie przy tym
piosenkę:
Jestem Czerwonym Kapturkiem
Dla Babci zbieram kwiatuszki
Zaniosę jej bukiet z koszyczkiem
W koszyczku miód i racuszki…
Śpiew dziewczynki zwabił na polanę wielkiego, szarego Wilka. Wilk przysłuchiwał się jak
Czerwony Kapturek podśpiewuje i dowiedział się, że dziewczynka wybiera się do chorej Babci. Nie
powinno was dziwić, że Wilk znał mowę ludzi. W bajkach, a szczególnie w bajkach do czytania,
zwierzęta znają mowę ludzi a ludzie - mowę zwierząt.
Szary Wilk był głodny. Czerwony Kapturek nadawałby się w sam raz na smaczne śniadanie. Kiedy
jednak usłyszał, że dziewczynka idzie do domku samotnej, chorej Babci, postanowił, że może zjeść
i Babcię i Czerwonego Kapturka. Pobiegł więc szybko wzdłuż ścieżki prowadzącej do Babcinej
chatki i zapukał do drzwi.
- Kto tam? - zapytała słabym głosem Babcia.
- To ja, Czerwony Kapturek Babciu - zawołał Wilk, próbując naśladować śpiewny głos dziewczynki.
- Przyniosłam ci koszyczek z jedzeniem i lekarstwa.
- Ach jak dobrze - westchnęła Babcia. - Zaczekaj wnusiu, już ci otwieram drzwi, tylko wstanę z

łóżka.
Po chwili Wilk usłyszał szczęk zdejmowanego skobla i skrzypienie uchylających się drzwi. Babcia
nawet nie zdążyła krzyknąć, kiedy głodny Wilk otworzył swój wielki pysk i połknął ją w całości.
Zadowolony z siebie, postanowił zaczekać na Czerwonego Kapturka. Zamknął okiennice, żeby do
środka nie wpadało zbyt dużo światła i wskoczył do łóżka Babci.
Nie minęło zbyt wiele czasu, kiedy do drzwi zapukała dziewczynka z koszyczkiem i bukiecikiem
czerwonych kwiatów w ręce.
- Dzień dobry kochana Babciu, to ja, Czerwony Kapturek, otwórz proszę - poprosiła dziewczynka.
- Drzwi są otwarte, możesz wejść - rozległ się nieprzyjemny głos z wnętrza izby.
Czerwony Kapturek zdziwił się nieco ale wszedł śmiało do środka ciemnego mieszkania.
- Babciu, a czemu tu jest tak ciemno, czemu zamknęłaś okiennice? - zapytała dziewczynka.
- Słońce mnie razi moja wnusiu - zachrypiał Wilk.
Czerwony Kapturek zbliżył się do łóżka Babci. Trochę światła wpadało przez uchylone drzwi i
dziewczynka zauważyła, że Babcia jakoś dziwnie wygląda.
- Babciu, a czemu masz taki dziwny, gruby głos?
- Przecież jestem chora wnusiu i zachrypnięta, dlatego tak dziwnie mówię.
- A czemu masz takie wielkie, świecące oczy?
- Oczy mi błyszczą od choroby moje dziecko…
- A czemu masz takie wielkie zęby?
- Żebym cię mogła zjeść! - wrzasnął Wilk, kłapnął wielką paszczą i połknął Czerwonego Kapturka.
Zadowolony, że mu się tak znakomicie powiódł niecny plan, rozłożył się wygodnie na babcinym
łóżku i zaraz zasnął. Zaczął przy tym okropnie chrapać. Chrapał tak głośno, że usłyszał to myśliwy
Jemioła. Łowca to był niezrównany. Ze swojej flinty powalił już niejednego groźnego zwierza, co
się ludziom naprzykrzał.
Zakradł się Jemioła pod babciną chatkę i zajrzał do środka. Nie mógł uwierzyć w to co zobaczył.
Na łóżku leżał olbrzymi Wilk z brzuchem wydętym jak balon. Myśliwy zdjął flintę z pleców,
wycelował i wystrzelił prosto w chrapiące wilczysko. Pękł wielki brzuch Wilka, a z środka
wyskoczył Czerwony Kapturek wraz z Babcią. Wilk zerwał się na cztery łapy i przerażony zaczął
uciekać.
- Żebym cię w tym lesie więcej nie widział nicponiu! - krzyczał za nim jeszcze myśliwy Jemioła.
Babcia i Czerwony Kapturek bardzo dziękowały swojemu wybawcy. Dziewczynka wyjęła z
koszyczka maślane racuszki, miód i wino z czerwonej róży. Zjedli ze smakiem racuchy i wypili we
trójkę miód. Babcia powiedziała, że po takiej przygodzie to właściwie czuje się jak nowo narodzona
i różanego wina na poratowanie zdrowia pić nie musi. Wzniosła jednak toast z myśliwym Jemiołą
za szczęśliwe zakończenie bajki.
Czerwony Kapturek toastu nie wznosił, bo jak wiadomo, dzieciom wina pić nie wolno. Wolał
wąchać czerwone kwiatuszki

DO JUTRA PSZCZÓŁECZKI MOJE KOCHANE
Ciocia Kasia:)

