Czwartek 2.04.2020r. „Motylki”.
Witam!
1. Zabawa ze śpiewem „Części ciała”.
Rodzic śpiewa piosenkę, dz. pokazuje wymienione części ciała. Rymowankę
śpiewamy na melodie piosenki „Mam chusteczkę haftowaną”..Można zaśpiewać
kilka razy, dz. na pewno się włączy do wspólnego śpiewu.
Ręka lewa, ręka prawa tutaj głowę mamy.
Prawa noga, lewa noga, kolan dotykamy.
Oko lewe, oko prawe, miedzy nimi nosek.
Lewe ucho, prawe ucho, a tu mamy włosy.
Prawą rękę ci podaję i do tańca proszę.
Lewą rękę ci podaję, pokręćmy się troszkę.
2. Ćwiczenia logorytmiczne „ U weterynarza”.
Obrazki : kot, pies, ryba, świnka.
Rozmowa na temat pracy weterynarza. R. układa obrazki obok siebie jednocześnie
przyporządkowuje dźwięk, jaki odpowiada danemu obrazkowi. Kot – miał, pies –
hau, ryba – plum, Świna - chrum. R. wskazuje obrazek, dz. głosem naśladuje
dźwięk.

I.Temat: Zawody – zabawy językowe i grafomotoryczne mające na celu
usystematyzowanie wiedzy na temat znanych zawodów.
Pomoce: arkusz papieru, kredki, kartki A4, mazak.
1. Tworzenie siatki pytań.
R. rozkłada arkusz papieru z umieszczonym na górze napisem zawody/ napis
może też wykonać dz. przy pomocy rodzica/. Dz. wykonuje rysunki ludzi różnych
zawodów w odpowiednich odległościach tak, aby zmieściły się odpowiedzi na
pytania. R. zadaje pytania, a dz. udziela odpowiedzi. Np. Jaki zawód wykonuje ta
osoba/ Co wiesz o …./kucharzu, malarzu, lekarzu itd./? Po czym poznać ,że ktoś
wykonuje ten zawód/ Co chciałbyś się dowiedzieć o tym zawodzie?
2. Rozwiązywanie zagadek . R. czyta zagadki dz. odgaduje.
To jest łatwe – ja potrafię
zrobić piękną fotografię.
Profil, portret i zbliżenia,
będą piękne powiększenia.
Film się zerwał, co za gafa,
pies się uśmiał z … .
Gdy się jakiś ząbek psuje,
on go ślicznie zaplombuje.
Odwiedzaj go bez asysty,
nigdy nie bój się … .

Za ladą sklepową
sprzeda to i owo.

Jak zawód ma ten pan,
co naprawi każdy kran.

Gdy w samochodzie coś szumi i stuka
to znak by jechać do … .

Zrobi fryzurę, ładnie ostrzyże
czy już wiesz kto to?

Zakłada słuchawki i bada brzuszek,
zagląda do gardła i uszek.

Ma biały fartuch, - jak lekarz
Lecz nie leczy – wypieka.

Siedzi w wielkiej,
ciężkiej maszynie
wzbija się w chmury
i lata po niebie.

Wciąż buduje domy dzielnie.
Wszyscy znamy jego kielnię.

Kiedy kra pęka, gdy wzbiera rzeka,
on na ratunek śpieszy z daleka.

Deska, młotek zręczne ręce.
Zrobią mebli coraz więcej.

3. Zabawy z literami.
R. układa napis ZAWODY z liter / każda litera napisana na oddzielnej kartce A4/.
Zadaniem dz. jest obrysowanie każdej litery, podaniem nazwy zawodu zaczynającą
się daną głoską i narysowanie jakiegoś elementu związanego z danym zawodem.
Np. Z – zegarmistrz/ dz. może narysować zegarek/, A – aktor, architekt, W –
weterynarz, wulkanizator, O – okulista, Operator koparki, D – dentysta, dyrygent,
Y – nie ma żadnego zawodu , można więc np. dorysować jakieś elementy tworząc
nowy rysunek.
4. Zabawa ruchowa „Sportowiec”.
Dz. wykonuje 5 pajacyków, 5, podskoków, 5 przysiadów, 5 skłonów.

5. Układanie zdań z wyrazami: lekarz, marynarz, ogrodnik, pilot itp.
Zadaniem dz. jest ułożenie zdań z podanymi wyrazami np. Ogrodnik pracuje
w ogrodzie, Tata Oli jest piekarzem .
6. Burza mózgów Dzięki komu mamy…..
Jeżeli mamy atrybuty związane z zawodami; obraz, ubranie, chleb…. Rodzic
wskazuje i prosi, by dziecko powiedział, dzięki komu te przedmioty, produkty
powstały.
II. Mój wynalazek - przestrzenna praca plastyczna. Doskonalenie małej motoryki,
samodzielne planowanie i wykonanie pracy.
Pomoce : rolki po papierze toaletowym, słomki, klej, nożyczki, małe opakowania
np. po lekarstwach, papier kolorowy, nakrętki itp.
1. Krótka rozmowa na temat Co by było, gdyby nie było…..? Zwrócenie uwagi na
znaczenie różnych wynalazków ułatwiającym nam funkcjonowanie w życiu.
2. Dz. wg własnego pomysłu przy użyciu dostępnych materiałów wykonuje swój
własny wynalazek. Po wykonaniu nazywa go i opowiada o jego przeznaczeniu..
3. Zabawa sensoryczna „Ścieżka”
r. przygotowuje na podłodze trasę składającą się z przedmiotów o różnych
powierzchniach. Dz. pokonuje ją przechodząc pi niej boso.
Miłego dnia AD.

