ŚRODA 08. 04. 2020 r.
Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu zajęć.
Życzymy miłej zabawy, a rodzicom wytrwałości.
1. „Podziel” – zabawa słowna.
Dzieci podają dowolne słowa i dzielą je na sylaby i na głoski, np. kura (ku-ra, k-u-r-a);
kogut (ko-gut, k-o-g-u-t) itp.
„Niedługo Wielkanoc” – zabawy i ćwiczenia poranne (opis z poniedziałku)
Przypominamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa!

2. „Ile jajek zniosły kurki?” – ćwiczenia liczbowe.
Do zabawy przygotuj: 3 sylwety kur (każda inna), 10 sylwet jajek.
„Gdzie ukryły się jajka?” - zabawa doskonaląca spostrzegawczość.
W różnych widocznych miejscach pokoju rodzic umieszcza papierowe jajka. Dzieci,
chodząc po pokoju, szukają wszystkich ukrytych jajek. W razie potrzeby rodzic udziela wskazówek typu: wyżej, na prawo, w bok, na lewo, z tyłu, niżej.
„Jaka jest kura?” - stosowanie liczebników porządkowych.
Na stole lub podłodze rodzic umieszcza 3 kury różniące się od siebie. Dzieci opisują
ich wygląd używając określeń: pierwsza kura jest……, druga kura jest……., trzecia
kura jest…….
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„Liczymy jajka” – ćwiczenia liczbowe.
Dziecko i rodzic siedzą na dywanie lub przy stole (jak Wam wygodniej), przed dzieckiem leżą 3 kury i 10 sylwet jaj. Rodzic przekazuje dziecku treść zadania:
Pierwsza kura (zawsze liczymy od lewej) zniosła 3 jajka, a druga kura zniosła 4 jajka.
Ile jajek zniosły obie kury? (Dziecko kładzie jajka pod daną kurą, a następnie przelicza je.)
Druga kura zniosła 5 jajek, a trzecia zniosła 3 jajka. Ile jajek zniosły kury razem?
Pierwsza kura zniosła 2 jajka, druga zniosła 5 jajek, a trzecia zniosła 3 jajka. Która kura zniosła najwięcej jajek? Która kura zniosła najmniej jajek? Ile jajek zniosły wszystkie kury razem?
Wszystkie kury zniosły razem 10 jajek. Gospodyni zabrała kurom 6 jajek. Ile jajek zostało?
Kury miały 6 jajek. Gospodyni zabrała im 6 jajek. Ile jajek zostało?

„Zbieramy jajka” – zabawa ruchowa.
Na dywanie leżą papierowe sylwety jajek. Dziecko porusza się po pokoju w sposób
zaproponowany przez rodzica, na sygnał „zbieraj jajka” – dziecko podnosi wskazaną
przez rodzica liczbę jajek.

3. Taniec przy piosence „Gangnam Style”
Dzieci wspólnie z rodzicami tańczą, szaleją, wygłupiają się do melodii piosenki.
Szalonej zabawy!
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY

4. Pokoloruj pisanki wg instrukcji. Karta pracy, cz. 3, s. 69.
Przygotuj kartę pracy, kredki. Usiądź wygodnie przy stole i pokoloruj pisanki wg instrukcji: 5 pisanek na fioletowo, 7 pisanek na zielono, 9 pisanek na pomarańczowo.
Ponieważ pisanki mają wzory, należy używać różnych odcieni jednego koloru do wykonania każdej z nich (np. pisanka w paski – na przemian jasnozielony i ciemnozielony). Staraj się wykonać ćwiczenie bardzo dokładnie. Dziękujemy.

Informacja dla rodziców. Jutro będą zabawy z masą solną. Potrzebne będą: sól, mąka
i woda. Jeżeli będzie to dla Was problem, można działanie z masą solną zastąpić innymi działaniami plastycznymi wg własnego pomysłu.

