Wtorek 31.03. 2020r. Grupa IV „Motyle”.
Witam.
1. Zabawa „Chodzenie” .
Rodzic recytuje kolejne zwrotki wiersza, a dziecko ilustruje ruchem sposób poruszania się
bohaterów wiersza.
Sunie wąż, sunie.
Chodzić nie umie.
Bo choćby chciał,
to nie ma nóg. –
czołganie się na brzuchu
Za to stonoga
na swych stu nogach
w ziemi zbudować chce,
ze sto dróg. –
chodzenie na stopach i dłoniach
Na jednej nodze
sunie po drodze
ślimak z chałupką swoją na plecach. – podskoki na jednej nodze
Rak jak to rak
chodzić chce wspak.
I swoją modę wszystkim poleca. – chodzenie do tyłu
A ja powiem wam,
że dwie nogi mam!
Bo każdy ma tyle nóg
by bez kłopotu ruszać się mógł! – podskoki z nogi na nogę .
2. Warto odwołać się do pamięci i wspólnie z rodzicami powiedzieć „Rodzinny
wiersz”.

I. Temat: Malarz – zapoznanie z zawodem malarza, odkrywanie litery F, f;
identyfikowanie jej z głoską f, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy
słuchowej oraz liczenia w dowolnym dla dziecka zakresie. Czerpanie radości
z relacji rodzic-dziecko.
Pomoc: tacka z kaszą manną. farby, kartoniki: białe, czerwone, niebieskie/ mogą też być
w tych kolorach np. małe klocki, guziki, nakrętki/, plastelina, kartka A4, talerz,
frytki, ziarna fasoli.
Przebieg zajęcia.
1. https://www.youtube.com/watch?v=WGEjVFAZmqA – oglądamy krotki film pt.
„Malarz – wierszolandia”. Potem trwa krótka rozmowa na temat obejrzanego
filmu. Staramy się w rozmowie wyodrębnić wyraz farby/ ważny atrybut w pracy
malarza/.
2. Przed dz. kładziemy farby.
 Dz. wykonuje podskoki dzieląc wyraz farby na sylaby.
 Po farbami układa tyle kartoników, ile słyszy sylab w wyrazie far-by .
 Dz. buduje model słowa farby z podziałem na głoski. Dz. wymawia górno
głoski/spółgłoski krótko – kartonik niebieski, samogłoski długo – kartonik
czerwony/. W przypadku słowa farby będą to kartoniki: niebieski,
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czerwony, niebieski, niebieski , czerwony/. Można wykorzystać do tej
czynności np. małe klocki, guziki, nakrętki.
 Dz. porównuje czego jest więcej w wyrazie farby sylab czy głosek .
Rodzic zapoznaje dz. z literą drukowana i pisaną , wielką i małą F,f.
Pisanie litery w powietrzu , na dywanie , na tacy z kaszą manną itp.
Dz. z ziaren fasoli układa małą i wielka literę f. W zależności od posiadanych
umiejętności matematycznych dz. może przeliczyć ilość użytych ziaren fasoli do
ułożenia liter. Porównać o ile więcej itp.
Zabawa ruchowa „Przykucnij, podskocz, gdy w wyrazie usłyszysz głoskę f.
 R. wypowiada słowa, dz. maszeruje, gdy usłyszy wyraz z głoską f np. kuca.

Foka, sad, film, fotel, osa, por, fruwać, lato, harfa,
krowa, fala, woda, wafel.

7. Dodaj sylabę do sylaby, a powstanie wyraz. R. wypowiada pierwszą sylabę dziecko
dopełnia i powstaje wyraz np. fa-la. fo- ka, far-ba, Fra-nek, fo- tel, fry-zjer,fu-tro itd.
8. Ćwiczenia z zakresu małej motoryki. Na Kartce A4 R. rysuje kontury wielkiej
i małej litery f. Zadaniem dziecka jest wypełnienie tych liter plasteliną.
9. Podczas przygotowania posiłków np. z wykorzystaniem frytek dz. na talerzu układa
z nich wielką i mała literę f lub wyrazy zawierające w nazwie głoskę f. Można też
ułożyć rysunek z frytek np. fale, flagę. Jeżeli dz. spożywa frytki z keczupem może
obok spróbować napisać ww literę i oczywiście wszystko zjeść. Smacznego!
II. Eksperymentuję i maluję – doświadczenie połączone z pracą plastyczną.
Pomoce: kartki, pędzel, farby :biały, żółty, czerwony, niebieski, czarny, pojemniki
do mieszania farb i na wodę.
1. Dz. miesza farby
 Żółty+ czerwony= pomarańczowy
 Czerwony +niebieski= fioletowy
 Niebieski + żółty = zielony
 Biały = czerwony = różowy
 Biały = czarny= szary
 Dz. wnioskuje, że w wyniku łączenia kolorów uzyskujemy inną barwę.
2. Dz. wykonuje różne prace plastyczne z wykorzystaniem powstałych barw
wg uznania lub własnych pomysłów. Moje propozycje.
 Z odtwarzacza CD płynie muzyka, a dz. maluje kolorowe fale na całej
powierzchni kartki lub inne linie.
 Rodzic rysuje kontur filiżanki, a dz. ozdabia ją różnymi szlaczkami.
 Praca plastyczna wg kompozycji dziecka. Po wykonaniu dz. nadaje tytuł
tej pracy.
 Do wykonania tych prac można użyć kartek o różnych rozmiarach. Warto
też znaleźć miejsce na wyeksponowanie twórczości dziecka w domu.

W wolnej chwili sześciolatki mogą poćwiczyć umiejętność czytania. Sylaby ułatwią Wam
czytanie. Pięciolatki np. mogą w tekście podkreślić literę f. Pozdrawiam AD.

Fale, lawa, owal, wafel,
mowa, malwa, Filip, Franek,
folia, filmy, figura, lawa,
ulewa, farby, łata, mata,
Łatek, łapa.

Połącz kolorowymi liniami litery napisane taką samą czcionką mała z dużą.
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