CZWARTEK 14.05.20r

Miły dzień mamy, jak biedronki się witamy (wyklaskanie
krótkiego rytmu).
1. Na łące - zabawa rozwijająca prawidłową artykulację:
Motyl lata nad kwiatkiem, kwiatek się dziwuje,
Pasikonik gra, żabka podskakuje,
A mała biedronka po trawce wędruje.
Powtórz za rodzicem fragment rymowanki cicho lub głośno, szybko lub powoli, wesoło lub
smutno. Rymowankę zilustruj ruchem.
2. Kolorowe kwiaty – opowieść ruchowa
Jest słoneczny, wiosenny dzień (ręce uniesione w górę, palce rąk rozszerzone, jak
promienie słoneczne). Idziemy drogą (marsz w miejscu). Rozglądamy się (patrzymy, jak
przez lornetkę). Widzimy kolorowe, pachnące kwiaty (wdech - wydech). Idziemy dalej drogą
(marsz w miejscu). Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę). Zbieramy kwiaty do
koszyka (kucanie i wkładanie kwiatów). Wracamy do domu (marsz w miejscu).
•
•
•
•
•

Policz biedronki na listku po lewej stronie, a potem po prawej stronie kartki.
Pokaż lewą rękę, prawą rękę – pokaż lewą nogę i prawą nogę.
Narysuj na kartce, tyle kropek, ile jest biedronek na poszczególnych listkach i policz
je.
Na którym liściu jest więcej biedronek.
Pokoloruj liść, na którym jest więcej biedronek – lub narysuj sam liścia z
biedronkami.
Praca z www.chomikuj.pl

3. Zapraszam do wykonania pracy plastycznej „Biedronka na listku” składanka płaska z
kół metodą orgiami. Przygotuj: papier kolorowy (czarny, czerwony, zielony), białą
kartkę, nożyczki i klej. Wytnij z pomocą rodziców;
-2 duże czerwone koła (skrzydła), -1 średnie czarne koło (głowa),-6 małych kół czarnych
(kropki),-2 białe kółka na oczy.
•

Kropki biedronki – wydłużanie fazy wdech – wydech.
Przygotuj słomkę, czarne kropki i czerwone kartki. Proszę o przeniesienie, za pomocą
słomki sześć kropek na czerwoną kartkę.

•

Objaśnienie kolejnych etapów pracy:

Złóż koła na pół, naklej poszczególne elementy biedronki na listek lub na zieloną kartkę,
dorysuj czarną kredką czółki i oczy (propozycja z www.chomikuj.pl ).

Serdecznie dziękuje rodzicom za pomoc w wykonaniu biedronki
4. Poukładaj puzzle.

