Poniedziałek 6. O4.2020r. „Motylki”
Witam! W tym tygodniu realizujemy temat kompleksowy „Wkrótce Wielkanoc”.
1. Ćwiczenia poranne.
 „Przedświąteczne porządki” – dz. naśladuje zamiatanie, trzepanie dywanów,
mycie okien i wycieranie kurzu z mebli znajdujących się na różnych
wysokościach.
 „Po schodach” – dz. naśladuje zbieganie po schodach, po zakupy
przedświąteczne. Biega w miejscu z wysokim unoszeniem kolan. Potem
wchodzi po schodach z ciężkimi siatkami w rękach – maszeruje w miejscu
z wysokim unoszeniem kolan i z pochylaniem się na boki.
 „Wielkanocne zajączki” - dz. naśladuje sposób poruszania się zajączków –
całe dłonie ma oparte na podłodze, podciąga nogi do rąk. Co pewien czas
zatrzymuje się , staje słupka – wykonuje przysiad, palce wskazujące trzymają
przy uszach, rozglądają się na boki.
 „Wesołe kurczątka” - dz. biega , naśladując małe pisklaki.
 ‘Spacer baranków – dz. maszeruje rytmizując tekst: Bielutkie baranki sobie
spacerują, Wielkanocy wyczekują, trzyma rękę przy oczach, rozglądają się na
boki, cicho pobekuje – bee, bee, bee.
2. Zabawa a wykorzystaniem teksu rymowanki.
Jajeczko, jajeczko
jesteś pisaneczką.
Dz. wypowiada rymowankę, dzieląc słowa na sylaby i łącząc tę czynność
z odpowiednimi ruchami: jedna sylaba – przysiad, druga –
wyprost/naprzemiennie/.
3. Ćwiczenia grafomotoryczne – rodzic na kartce A4 rysuje duże jajko . Dz. ozdabia
go różnymi, kolorowymi szlaczkami. R. może narysować początek szlaczków,
a dz. wg wzoru rysować dalej samodzielnie.
4. Temat: Jajko - identyfikowanie litery J, j z głoską j; doskonalenie słuchu
fonematycznego.
Pomoce: alfabet literowy/ r. pisze na małych kartonikach litery, białe, karteczki,
rysunek jajka, mazak, duży format papieru, lusterko, sznurek, nakrętka.
 Słuchanie wiersza „Jajko” J. Brzechwy.
Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.
Kura wyłazi ze skóry.
Prosi, błaga, namawia: - Bądź głupsze!
Lecz co można poradzić, kiedy się kto uprze?
Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze,
A ono powiada, że jest kacze.
Kura prosi serdecznie i szczerze:
- Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże.
A ono właśnie się trzęsie
I mówi, że jest gęsie.
Kura do niego zwraca się z nauką,
Że jajka łatwo się tłuką,
















A ono powiada, że to bajka,
Bo w wapnie trzyma się jajka.
Kura czule namawia: - Chodź, to cię wysiedzę.
A ono ucieka za miedzę,
Kładzie się na grządkę pustą
I oświadcza, że będzie kapustą.
Kura powiada: - Nie chodź na ulicę,
Bo zrobią z ciebie jajecznicę.
A jajko na to najbezczelniej:
- Na ulicy nie ma patelni.
Kura mówi: - Ostrożnie! To gorąca woda!
A jajko na to: - Zimna woda. - Szkoda!
Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą
I ugotowało się na twardo.
Rozmowa na temat wiersza:
- Czy wiersz był wesoły, czy smutny?
- Kto jest głównym bohaterem?
- Jak skończyło się nieposłuszeństwo jajka?
Po ilustracją jajka układamy tyle kartoników, ile słyszymy sylab w wyrazie
jaj-ko .
Dz. buduje model słowa jajko z podziałem na głoski. Każdej głosce
odpowiada jeden biały kartonik.
Obserwowanie w lusterku układu narządów artykulacyjnych podczas
wypowiadania głoski j. Podczas artykulacji czubek języka spoczywa na dnie
jamy ustnej za dolnymi zębami, a środkowa część unosi się ku
podniebieniu.
Rodzic zapoznaje dz. z literą drukowana i pisaną , wielką i małą J, j.
Pisanie litery w powietrzu , na dywanie , na tacy z kaszą manną , na dużym
formacie papieru np. mazakiem R. kropkuje kształt litery, a dz. łączy kropki
uzyskując kształt litery.
Układanie ze sznurka kształtu litery J, j / do kropki wykorzystujemy
nakrętkę/.
Dopełnianie sylab celem uzyskania wyrazu. R. podaje sylabę, dz. dopełnia
np. jaj – ko, Jo – la, Ja – nek.
Nauka rymowanki na pamięć.
Julka, Jolka, Jan i Jacek
pod jodłami jedli placek,
a Jadwiga, Jas i Majka
trajkotali, że to bajka.
Podczas czytania rymowanki dz. klaszcz, kiedy słyszy głoskę j.
Wyszukiwanie w wyrazach litery: J, j i zaznaczanie ich kredką./ można do
tego zadania wykorzystać tekst z gazety lub wydrukować pracę/. Może
znajdziecie wyrazy, które kojarzą się z naszą grupą .
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 Dz. sześcioletnie - przeczytaj wyrazy. Odszukaj i zaznacz ukryte w nich inne
wyrazy. Narysuj ilustracje do znalezionych wyrazów. Dz. pięcioletnie - rodzic
czyta , dziecko stara się odszukać ukryty inny wyraz w wyrazie i rysuje
ilustracje.
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Przeczytaj tekst i opowiedz o pisankach Ady i Olka. Po przeczytaniu tekstu narysuj pisankę
Ady i Olka. Dzieci pięcioletnie mogą wykonać to zadanie przy pomocy rodziców. Rodzic
czyta – dziecko słucha i rysuje.

To pisanka Ady i Olka.
Ada namalowała
jasne paski, a Olek
motyla.
 Podczas przygotowania posiłków można wykorzystać jajko.
- Jajecznica - kanapka z jajkiem – próba formowania kształtu litery j.
5. Osłuchanie z piosenką „Pisanki”
.https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
Pomoce: nożyczki, kredki, kolorowe kartki.
 Jeżeli istnieje w domu możliwość R. odtwarza piosenkę korzystając
z poleconej strony – dz. słucha.
Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki

jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.
Na pierwszej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.
Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.
 R. rysuje na kolorowych kartkach kontury jajek – dz. słuchając piosenki,
wycina jajka oraz ozdabia je w oparciu tekst piosenki. Układa je w szeregu.
 Rozmowa na temat wysłuchanej piosenki, dzielenie wyrazu pisanki na
sylaby i głoski - liczenie sylab i głosek.
 Udzielanie odpowiedzi na pytania:
- Co było na pierwszej, drugiej, trzeciej pisance itd.?
- Na której z kolei pisance są laleczki, gwiazdki itd.?
 Liczenie pisanek od strony lewej do prawej i odwrotnie. Określanie, ile ich
jest.
 Chowanie jednej z pisanek i odgadywanie, której brakuje i jak była
ozdobiona.
 Dz. wspólnie z rodzicem śpiewa piosenkę.
Miłego dnia AD

Propozycje zajęć popołudniowych.
„Omlet” – zabawa z gestem.
Dziecko siada wygodnie na dywanie
i słuchając rodzica, naśladuje jego gesty.
Omlet
(Jolanta Siuda-Lendzion)
Omlet bardzo zjeść bym chciał,
dziecko masuje się po brzuchu
gdybym tylko jajka miał…
przesuwa językiem dookoła warg
Potrzebuję jajek pięć,
pokazuje pięć palców u ręki
żeby pyszne danie zjeść.
imituje gest wkładania pożywienia do ust
Szybko więc je muszę znaleźć,
przykłada do oczu dłonie ułożone w „lornetkę”
pójdzie mi to doskonale!

wystawia kciuki obu dłoni
Pierwsze jajo – tu się schowało.
wkłada prawą dłoń pod lewą pachę
Drugie jajo – tam się poturlało.
wkłada lewą dłoń w zgięcie prawego łokcia
Trzecie już widzę – jest tu, na dole.
łapie się pod kolanem
A czwarte? Chyba na czole!
dotyka dłonią czoła
No a piąte? Gdzie się podziało?
wystawia mały palec u dłoni
Ups, na głowie się rozlało.
delikatnie stuka w głowę rodzica (brata, siostry) i rozsuwa palce
Przekształcanki jajowe – twórcze rysowanie.
Przedszkolak dostaje kartkę formatu A4, na której widnieją kontury jaj.
Jego zadaniem jest przekształcenie sylwet w coś zupełnie nowego
(np. rakieta kosmiczna, buty) poprzez dorysowywanie brakujących elementów.
Oddzielanie żółtka od białka – poznawanie konsystencji
surowego jajka.
Rodzic przygotowuje jajko, dwa płaskie talerze oraz miękką plastikową butelkę dowolnej
pojemności. Na początku pyta dziecko, jak zbudowane jest ptasie jajo, co znajduje się w jego
wnętrzu (wystarczy, że dziecko będzie w stanie wymienić skorupkę, białko, żółtko).
Następnie dziecko wybija jajko na talerz i zastanawia się, jak bez uszkodzenia żółtka można
rozdzielić żółtko od białka – stawia hipotezy. Rodzic ustawia plastikową butelkę otworem nad
jajkiem, lekko ściska butelkę, wypuszczając tym samym z niej powietrze, i przykładając ją do
żółtka, zwalnia uścisk i wsysa żółtko do wnętrza butelki. Potem przenosi je na drugi talerzyk.
Dziecko może spróbować powtórzyć eksperyment samodzielnie (pod nadzorem rodzica).

