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DZIEŃ DOBRY:))
ZABAWY I ZAJĘCIA
PRACA Z KSIĄŻKĄ
( strona 38 a, 38 b)
–
opowiadanie skąd się bierze mleko na podstawie historyjki obrazkowej, kreślenie ramek.
–
Łączenie par obrazków, których nazwy się rymują, odczytywanie sylab, łączenie ich z
sylaba- ser.

ZAJECIA JEZYKOWE
„Przetwory z mleka” BARBARA FORMA
Na zakupy wyruszamy,
dużą torbę zabieramy.
Trzeba kupić serek biały
i ser żółty w dziury cały.
Smaczny jogurt waniliowy,
naturalny, truskawkowy.
I koniecznie też maślankę,
ser topiony i śmietenkę.
Różne są przetwory z mleka,
zatem niechaj nikt nie zwleka.
Dnia każdego - to zasada
coś z nabiału niechaj zjada.
Po przeczytaniu tekstu pytamy dziecka jakie zwierze daje mleko. Podpowiadamy jakie jeszcze inne
zwierzęta dają mleko: owca, koza. Prosimy dziecko aby podały wszystkie produkty jakie
zapamiętały wytworzone z mleka. Dziecko podaje nazwy, dzielą je na sylaby, głoski, podają
pierwsza i ostatnią literę.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
„Wesoła krówka”- bierzemy lateksowe rękawiczki, dziecko próbuje je nadmuchać i zawiązać żeby
powstał z nich balon. Na okrągłej części rękawiczki rysujemy łeb krowy tak, aby nadmuchane palce
były wymionami krowy.

TAKA MOJA KRÓWKA:)

ZABAWY RUCHOWE
„Kaczuszki”- dziecko chwyta się za kostki i naśladuje kaczuszek (proste kolana). Idzie do
wodopoju (kuca) i wraca.
„Wiosenna chmurka”- dziecko w rytm np.: klaskania biega, na mocne klaśnięcie , zawija się w
kulkę i chowa głowę- pada deszcz. Robi z rąk parasolkę i osłania się przed deszczem. Na ponowny
sygnał znów biega w rytm. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.
„Kurka”- dziecko siedzi na piętach. W rytm stukania rodzica wykonuje skłony do przodu i
wyprosty, ale tak aby dotknąć podłogi głową. Ręce za siebie złączone, proste plecy!

ZAJĘCIA KULINARNE
„Pasta jajeczna”- samodzielne przygotowanie kanapek z pastą. Rodzic proponuje dziecku
przygotowanie pasty. Zwracamy uwagę na mycie rąk, oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa w
pracach w kuchni. Dziecko dostaje ugotowane na twardo jajo, szczypiorek, kawałek pomidora
ogórka, pieprz, sól majonez , pieczywo oraz sztućce. Dziecko ma za zadanie pokroić składniki,
dodać do siebie i wszystko wymieszać. Na koniec zdegustować.
A to moja propozycja z zasianą rzeżuchą:)

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE- karty pracy.

ZWRACAMY UWAGĘ NA POPRAWNĄ PISOWNIĘ!!! odbicie
lustrzane.

DO JUTRA!!!!
Ciocia Kasia:)

