Witajcie drogie „Sówki”!
Kalinko, Bartku, Stasiu D., Mikołaju, Oliwko, Zoyeczko, Stasiu O.,Zosiu,
Michalinko, Stasiu P., Antosiu i Beniu- mamy dzisiaj wiele ciekawych zadao
do zrealizowania. :)
Dziś do naszej zabawy potrzebne będą nam:
- rysunki kwiatków, które dla Was przygotowałam na kolejnej stronie: tulipan, bratek, żonkil
i stokrotka,
- kartka papieru,
- kolorowy papier w kolorze żółtym oraz białym albo różowym,
- klej,
- nożyczki.

Dzisiaj jest czwartek, kolejny dzieo tygodnia i zaplanowane zadania.

Czu pamiętacie wierszyk-wyliczankę o dniach tygodnia?
Zaraz sobie go przypomnimy,( poproszę kogoś z Rodziców, żeby Wam go przeczytał)

Tydzieo ma 7 dni
znam go ja i znasz go ty:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota
a w niedzielę razem z mamą powtarzamy znów to samo.
- Spróbujcie teraz powiedzied go sami.
- świetnie Wam się udało
- Czy potraficie policzyd, którym z kolei dniem tygodnia jest czwartek? ( licząc początek
tygodnia od poniedziałku), a którym dniem tygodnia jest niedziela?
- Poszło Wam świetnie.

Link do zabawy „Gimnastyka Smyka”:
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3os18
3dWRNIdVUrlGC_KDK7dMSoUM_DQleGvR8p-6PM1_1RitCY2Q99_8

- Zapraszam Was do zabawy ruchowej „ Gimnastyka Smyka”
Biegną nóżki tup, tup, tup
lewa nóżka idzie w przód
i już prawa przy niej jest
zaraz tupnie pewnie też.
Tupu, tupu, tupu, tup, tup
Rączki w górę raz i dwa
jeden obrót, tra la la
teraz podskok hop są, są
każdy klaszcze tak jak ja
Klapu, klapu, klapu,klap, klap klap

-Poruszaliśmy się trochę. Pamiętajcie ruch to zdrowie, nie możemy o nim zapominad.

Zapraszam Was teraz do wysłuchania wiersza, który przeczytają Wam Rodzice.

Drodzy Rodzice, jest to zabawa dydaktyczna, której celem jest wdrażanie dzieci do uważnego
słuchania oraz posługiwania się nazwami liczebników porządkowych w zakresie 4. jest to dwiczenie
pamięci.
- Przygotujcie kartę pracy z kwiatkami wiosennymi i nazwijcie kwiatki- tulipan, bratek, żonkil i
stokrotka.

„Kwiatki Kasi”, P. Posiewiera- Kozłowska

Kasia kwiatki raz wąchała
A psik!
A wąchając tak śpiewała:
tulipan to pierwszy kwiatek.
Drugi kwiatek to jest bratek.
Żonkil to już trzeci kwiatek.
A stokrotka- czwarty kwiatek.
Hokus- pokus! Policz sam!
Ile kwiatków razem mam?
- Policzcie ile kwiatków ma Kasia?
- Czym różnią się te kwiatki między sobą?
- Jaki kwiatek był pierwszy?, drugi?, trzeci?, czwarty?

Zapraszam Was teraz do zabawy, podczas której doskonalimy: spostrzegawczośd i pamięd.
- Na stole rozłożone są znane nam kwiatki: tulipan, bratek, żonkil i stokrotka.
Dziecko odwraca się a Rodzic chowa jeden z kwiatków.
Po chwili dziecko odgaduje którego kwiatka brakuje wymieniając jego nazwę.

Na koniec dzisiejszego spotkania, zapraszam Was do wykonania pracy plastycznej pt „ Stokrotka”
Potrzebne będą nam kredki oraz kartki papieru i nożyczki, kolorowy papier w kolorze żółtym,
białym albo np. różowym, klej.
Przy włączonym utworze muzycznym np. „ Poranek” E. Griega, dziecko rysuje, zapełniając całą
kartkę, pionowymi, zielonymi kreskami.

Teraz pod okiem Rodzica dziecko wycina mniejsze żółte kółeczka, to będą środki naszych stokrotek,
potem wycina większe kółka białe lub różowe (mogą byd i różowe i żółte wg pomysłu dziecka) Żółte
środki nakleja na większe kółka.
Teraz naklejamy stokrotki na przygotowaną łąkę, tak dużo na ile mają ochotę
- Spróbujcie policzyd swoje stokrotki na wykonanej łące.

Na koniec koniecznie posprzątajcie swoje miejsca pracy.
Poproście Rodzica aby sfotografował Waszą pracę i przesłał na naszą stronę.

Do zobaczenia jutro pa,pa

Jutro będziemy eksperymentowad. Potrzebne będą nam: cukiereczki Skittles ( małe kolorowe
cukiereczki), płaski talerz, woda i cierpliwośd !
Ponadto : szklanka z wodą, małe lusterko, kilka kamyków i latarka gdyby Słooca nie było.
Farby, kartka papieru, woda, cerata
Dziś jest piątek, który to dzieo tygodnia jeżeli przyjmiemy , że początkiem tygodnia jest
poniedziałek?

