DZIEŃ 3 – 8.04.2020
TEMAT: CEBULE I CEBULKI
CELE OGÓLNE: wprowadzenie litery C, c
Środki dydaktyczne: cebula i czosnek (ewentualnie zdjęcia zał.1); kartka i długopis/marker/flamaster, ewentualnie
gotowy napis- zał.2; karta pracy- zał.3;

I „Warzywa cebulowe”
Przynosimy warzywa cebulowe (cebula, czosnek, albo zdjęcia- zał.1). Dzieci opisują warzywa, szukają
różnic i podobieństw między nimi, określają ich cechy charakterystyczne – zapach, smak. Pytamy
dzieci, do czego można wykorzystać cebulę i czosnek.
Dzieci sporządzają napis do czytania globalnego- WARZYWA CEBULOWE, bądź drukujemy gotowy
napis (zał.2), który próbują odczytać i odwzorować.
Pytamy, które z przyniesionych warzyw może nam pomóc w czasie choroby i dlaczego, omawiamy
bakteriobójcze właściwości czosnku. Zadajemy pytania: Czy wiecie, że również cebula jest
wykorzystywana w procesie leczenia? Wiecie, jakie lekarstwo można z niej przyrządzić? (syrop z
cebuli).
II „C jak cebula”
Wprowadzenie litery C, c. Pytamy dzieci jakie słowa zaczynają się na literę „c”? Podają swoje
przykłady, oraz wykonują kartę pracy zał.3, (bądź jeśli Państwo posiadają kartę pracy nr 3, str.22).
Dzieci mają za zadanie pokolorować obrazki, które zaczynają się na literę „c”, oraz zaznaczyć
ołówkiem litery „c” w podpisach pod obrazkami.
III „Mam fryzurę na cebulę”
Nauka i śpiewanie piosenki. Włączamy dzieciom piosenkę, aby zapoznały się z rytmem i słowami,
mogą próbować samodzielnego śpiewu.
https://www.youtube.com/watch?v=lnQlp7B_upc
Mam fryzurę na cebulę
Przestraszyłam panią Ulę
Pewnie zaraz wszystkim powie
Co ja dzisiaj mam na głowie
Nie kucyki, Nie warkocze
Chociaż może są urocze
To fryzura całkiem nowa
Taka właśnie cebulowa
Niech się ze mnie śmieją!
Co mi tam!
Będę ją nosiła
Mówię Wam!
Przestraszyłam Ciocię w szkole
I tę dużą, rudą Olę
Lecz fryzura cebulowa
To jest przecież moda nowa
Więc fryzurę na cebulę
Pielęgnować będę czule
I na pewno się ucieszę
Gdy ktoś też się tak uczesze
Niech się ze mnie śmieją!
Co mi tam!
Będę ją nosiła
Mówię Wam!

Zał. 1

Zał.2

WARZYWA
CEBULOWE

Zał.3

