17 czerwiec 2020
WITAM PONOWNIE PSZCZÓŁECZKI. DO PRACY:)
PRACA Z KSIĄŻKĄ
43a – wycinanie dwustronnych puzzli, układanie wybranego obrazka, naklejanie go na kartce
.44a – łączenie liczb od najmniejszej do największej, rysowanie rybek według instrukcji,
zapisywanie i obliczanie działania
.44b – podawanie nazw obrazków, dzielenie nazw na sylaby, pisanie sylab po śladzie, dopisywanie
brakujących sylab
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
„ Żaba” – usprawnianie artykulatorów

Pewna żaba, chociaż mała
Raz na spacer się wybrała.
Ja z języka żabkę zrobię
Niechaj w buzi skacze sobie.
W prawo, w lewo, w górę w dół,
Wreszcie złoży się na pół.
Po kamykach przeskakuje, górne ząbki porachuje.
Gdy spragniona żabka była,
Chłodnej wody się napiła.
Pocmokała, pomlaskała,
Pyszczek żabi oblizała.
Teraz sobie smacznie śpi,
Chrapiąc mocno, tak jak ty.
ZAGADKI SŁOWNE
„Morskie zagadki” – rozwiązywanie zagadek, czytanie globalne – przygotowanie do zdobycia
umiejętności czytania i pisania, poszerzanie czynnego słownika dziecka.
Rodzic pisze na kartkach napisy: morze, muszelka, plaża, słońce, bursztyny, koło ratunkowe.
Następnie dziecko słucha zagadki, dziecko rozwiązuje i odnajduje ich nazwy.
Może być niebieskie, szare lub zielone.
Bywa spokojne lub bardzo wzburzone.
Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują,
jego małe fale stopy ich całują.
(morze)
Gdy do ucha ją przyłożę,
morza szum powróci do mnie.
W tej skorupce małe morze
lato może nam przypomnieć.
(muszelka)

Można na niej się opalać,
zamki z piasku też budować.
Gdy się znudzi, można z mamą
brzegiem morza spacerować.
(plaża)
Świecę mocno dzionek cały,
żeby wszystkim ciepło dać.
By zobaczyć, jak przychodzę,
trzeba bardzo wcześnie wstać.
(słońce)
Zbierane na plaży
brązowe kamyki.
Pięknie zdobią nam pierścionki
albo naszyjniki.
(bursztyny)
Jest lekkie, okrągłe
i do nadmuchania.
Przyda się każdemu
w nauce pływania.
(koło ratunkowe)
ZAJĘCIA JĘZYKOWE
Rozmowa na temat zbliżających się wakacji, wysłuchanie wiersza:
Na wakacje ruszać czas
Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.
A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.
Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby
albo w rzece łowić ryby.
Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.
Morze, góry, las i rzeka;

Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Przygotowanie naszych lodów. Najpierw trzeba zabarwić waciki, które będą naszymi kulkami
lodów. Wystarczy odrobinę farby rozcieńczyć wodą, a następnie taką miksturą polewać waciki. Tak
przygotowane waciki trzeba wysuszyć. Najlepiej jest to zrobić na słońcu, wystarczy wystawić na
balkon na 2/3 godziny i gotowe. W międzyczasie można przygotować pozostałe elementy. Z pianki
wycinamy rożki (wafelki) i naklejamy na kolorowe kartki. Potem nakładamy już tylko lody i
dekorujemy według smaku :)

DO JUTRA
Ciocia Kasia:)

