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Witajcie Kochane Koteczki. Dzień dobry drodzy Rodzice. To ostatni
dzień kosmicznej podróży. Bawcie się dobrze. Do pracy gotowi – START!

1. „Kosmiczny język” – ćwiczenia dykcyjne.
Dziecko powtarza za rodzicem kosmiczne słowa i mówi co one mogłyby oznaczać. Kosmiczne słowa:
❖ aplepaplu
❖ melabolombys
❖ kolosimanus
❖ kaleneliusa
Następnie dziecko samodzielnie wymyśla kosmiczne słowa, zapisuje je samodzielnie
lub z pomocą rodzica i wyjaśnia ich znaczenie.
„Kosmiczna gimnastyka” – zabawy i ćwiczenia poranne (opis z poniedziałku). Przypominamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

2. „Nieznana planeta” – opowieść ruchowa D. Kossakowskiej.
Prosimy o przygotowanie pluszowego misia.
Rodzic czyta tekst, a dziecko naśladuje ruchem jego treść, całą treść, nie tylko polecenia
umieszczone w nawiasach.
Dzisiaj wybierzemy się w daleką podróż. Polecimy na nieznaną planetę. Do podróży musimy się przygotować. Zakładamy kosmiczny skafander, buty i rękawice (dziecko naśladują zakładanie wszystkich elementów garderoby). Na głowę zakładamy kosmiczny hełm.
Wsiadamy do rakiety i zaczynamy odliczanie: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, start. Szybko
wznosimy się do góry (dziecko mówią szyszyszyszy). Mijamy statki kosmiczne, pozdrawiamy innych kosmonautów (dziecko machają ręką). Lądujemy na nieznanej planecie.
Ostrożnie wysiadamy z rakiety. Przeskakujemy po kamieniach (dziecko naśladuje skoki),
podrzucamy do góry złoty pył. Widzimy kolorowe ptaki, zaczynamy latać razem z nimi.
Jesteśmy zmęczeni, zamykamy na chwilę oczy. Otwieramy oczy i widzimy, że ktoś idzie
w naszą stronę. To mały stworek podobny do pluszowego misia. Wita się z nami (dziecko
podaje rękę misiowi) i mówi, że chce polecieć z nami na Ziemię. Szybko wbiegamy z nim
do rakiety, odliczamy: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, start i już za chwilę lądujemy na Ziemi. Co możemy pokazać naszemu gościowi i czego możemy go nauczyć? (Oprowadź misia po twoim domu, pokaż mu widok z okna, zaproponuj poczęstunek itp.).

3. „Kosmiczne roboty”. Karta pracy, cz. 4, s. 16.
Policz roboty. Dorysuj tyle robotów, aby wszystkich razem było tyle, ile wskazuje cyfra
umieszczona na środku strony. Powodzenia.
„Moja rakieta”. Karta pracy, cz. 4, s. 17.
Przyjrzyj się bardzo dokładnie rakiecie umieszczonej po lewej stronie i spróbuj narysować
taką samą rakietę w kratkach po prawej stronie. To bardzo trudne zadanie. Nie spiesz się,
dokładnie licz kratki i spokojnie odwzoruj rakietę.

4. „Latający talerz” – zabawa plastyczna.
Do zabawy przygotuj: 2 talerze papierowe lub plastikowe, klej do papieru lub plastiku,
plastikowy przeźroczysty kubeczek, białą kartkę, kredki, nożyczki (są to przedmioty,
o których przygotowanie prosiłyśmy w poniedziałek 27 kwietnia).
Plan wykonania latającego talerza:
➢ na kartce narysuj ufoludka według własnego pomysłu. Ufoludek musi być takiej
wielkości, aby zmieścił się w przeźroczystym kubeczku;
➢ sklej dwa talerze w taki sposób – posmaruj klejem brzeg jednego talerza i drugi
przyłóż do niego dnem do góry;
➢ umieść ufoludka w kubeczku głową do dna kubeczka;
➢ posmaruj klejem brzeg kubeczka i przyklej kubeczek na środku talerza.
Wersja uproszczona latającego talerza:
➢ na kartce narysuj ufoludka według własnego pomysłu. Ufoludek musi być takiej
wielkości, aby zmieścił się w (i tu zmiana, jeżeli nie masz przeźroczystego kubeczka),
uciętej dolnej części butelki po napoju;
➢ wystarczy jeden talerz plastikowy lub kartonowy;
➢ w wyciętej części butelki umieść ufoludka głową do dna butelki;
➢ przyklej kubek – butelkę do dna talerza.
BRAWO, ZROBIŁEŚ LATAJĄCY TALERZ.
MOŻESZ GO OZDOBIĆ WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU.

