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Kochane Dzieci!
Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam z całego serca
dużo miłości bliskich Wam osób, radości i uśmiechu,
wspaniałych przyjaźni i samych słonecznych dni.
pani Jola i pani Jadzia
1) „Porządkujemy klocki” – zabawa matematyczna.
 Kształtowanie umiejętności segregowania przedmiotów ze względu na jedną cechę.
 Wysyp różnokolorowe klocki z pojemnika. Posegreguj je według kolorów. Policz, ile grup
klocków utworzyłeś.
 Z każdej grupy klocków zbuduj dowolna budowlę.
„Zabawy dzieci” – zabawy i ćwiczenia poranne.
 Rozwijanie sprawności ruchowej.
 Wykonaj ćwiczenia. Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!
 Powtarzaj ćwiczenia codziennie.
o „Powitanie” – dziecko porusza się po pokoju przy dźwiękach dowolnego instrumentu.
Na przerwę w muzyce wita się różnymi częściami ciała wskazanymi przez rodzica
z członkami rodziny.
o „Jazda na rowerze” – dziecko leży na plecach i porusza nogami, naśladując jazdę na rowerze
o „Duże i małe piłki” – rodzic gra na bębenku (lub uderza drewnianą łyżką o stół).
Przy szybkich i cichych uderzeniach – dziecko podskakuje nisko jak mała piłka.
Przy głośnych i wolnych uderzeniach – dziecko podskakuje wysoko, naśladując dużą piłkę.
o „Pary” – dziecko porusza się swobodnie po pokoju do muzyki tanecznej. Gdy muzyka
milknie, dziecko tworzy parę z rodzicem.
o „Dzieci” – zabawa logorytmiczna; dziecko maszeruje po obwodzie koła i rytmicznie
wypowiada słowa rymowanki: „Wszystkie dzieci małe, duże lubią zabawy i podróże”.

2) „Kto mieszka na innych kontynentach?” – swobodne wypowiedzi dziecka.
 Wzbogacanie wiedzy dziecka na temat życia ludzi na innych kontynentach.
 Kształtowanie pozytywnego stosunku do ludzi o innym kolorze skóry i odmienności
kulturowej.
 Doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi wielozdaniowej.
„Jak wyglądamy?” – wypowiedzi w oparciu o ilustracje.
 Obejrzyj przygotowane ilustracje przedstawiające ludzi z różnych stron świata. Opowiedz o charakterystycznych cechach ich wyglądu, koloru skóry, strojów, fryzur, noszonej biżuterii.
„Kto skąd pochodzi?” – podróż z globusem.
 Przyjrzyj się globusowi. Powiedz, co można na nim znaleźć. Wskaż kontynenty, odczytaj ich nazwy. Powiedz, co wiesz o ludziach mieszkających na tych kontynentach.
„Co łączy wszystkie dzieci?” – rozmowa.
 Wypowiedz się na temat zajęć, potrzeb, pragnień dzieci na całym świecie. Zwróć uwagę na podobne potrzeby wszystkich ludzi.

3) „Mój czarnoskóry przyjaciel” – rysowanie czarnym flamastrem (lub kredką).
 Doskonalenie umiejętności rysowania postaci jednym kolorem.
 Wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy.
 Rozwijanie wyobraźni.
 Przygotuj: białą kartkę z bloku technicznego, czarny flamaster, nożyczki, folię samoprzylepną,
klej, kolorową bibułę, kolorowy papier.
 Powiedz, co wiesz o ubiorze ludzi mieszkających w Afryce. Zwróć uwagę na noszoną biżuterię.
 Narysuj i pokoloruj czarnym flamastrem czarnoskórego mieszkańca Afryki. Z kolorowego papieru, folii samoprzylepnej wytnij ozdoby (biżuterię) i elementy garderoby (kolorową spódnicę wyklejoną z pasków bibuły).
„Afrykański taniec” – improwizacja taneczna do muzyki afrykańskiej.
https://youtu.be/bv1ZEEMk8sY

4) „Kolorowy tort” – ćwiczenia graficzne. Karta pracy, cz. 4, s. 52.
 Rysuj tort po śladzie i pokoloruj go według własnego pomysłu. Na torcie narysuj tyle świeczek,
ile masz lat.

Drodzy Rodzice
Prosimy o przygotowanie na środę balonika.

