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I. Zabawa dydaktyczna: Znam to miejsce i tę ulicę. Drodzy Rodzice! Celem tej zabawy jest:
umiejętność utworzenia przez dziecko nazwy ulicy (w formie przymiotnika) od podanego
rzeczownika;
próba zapamiętania nazw ulic, przy których znajdują się ważne obiekty (instytucje) w Nadarzynie.

Nazwij ulice w Nadarzynie:
Urząd Gminy stoi przy ul. Mszcz……...( od nazwy miejscowości Mszczonów);
Policja i Straż Pożarna znajdują się przy ulicy, której nazwa pochodzi od nazwy
stolicy Polski, czyli W……..
Przedszkole, szkoła podstawowa i ośrodek zdrowia znajdują się przy ulicy nazwanej
od nazwiska pani i pana Sitar……
Przed rozpoczęciem zabawy, przypomnijcie sobie jakie nazwy mają ulice w pobliżu waszego
domu.
np. konwalia – Konwaliowa, groch – Grochowa, śliwka – Śliwkowa?
A od tych rzeczowników wymyśl nazwy ulic: tulipan, brzoza, truskawka, pomidor, sasanka, kalina,
papryka, książka, modrzew, kredka.
II. Zabawa ruchowa: „Jedzie rowerek na spacerek”: połóż się na plecach na dywanie lub kocyku i
„pedałuj” nogami, jadąc w wyobraźni po ścieżkach rowerowych ulicami, które nazwałeś/nazwałaś
w zabawie. Pomyśl, która z nich jest najdłuższa? A może jest też taka prowadząca „pod górkę?”.
III. Rowerem dojechaliście do Ośrodka Kultury, w którym jest (tylko w wyobraźni) zorganizowana
wystawa serwetek – papierowych wycinanek. Kiedyś (dawno temu) papierowe serwetki w ozdobne
wzory służyły do dekorowania – upiększania pokoi, kuchni w domach. Na wystawie zgromadzono
właśnie takie historyczne, dawne, wycinanki. Dziś spróbuj zrobić serwetkę – wycinankę
samodzielnie. Może i twoja znajdzie się kiedyś na prawdziwej wystawie?
Zabawa plastyczna: Serwetka – wycinanka. Potrzebne: kartka papieru w kształcie kwadratu, w
kolorze jaki ci się podoba, ołówek i nożyczki. Pamiętasz, że papier trzeba składać, aby drobne
wzorki wycinać na złożonym grzbiecie?
Najlepiej popatrzeć na filmik z instrukcją: www.zabawydladzieci.com.pl – serwetkowe wycinanki.
YouTube: Jak zrobić serwetki z papieru.

IV. Drodzy rodzice, przeczytajcie dziecku wypowiedzi postaci z poniższego obrazka (karta pracy).
Proszę, aby po wysłuchaniu opisu dziecko wskazało odpowiednie zdjęcie.

Miłej zabawy!
Pozdrawiam K. K.

