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1) „Pociąg” – zabawa ortofoniczna.
 Rozwijanie aparatu mowy.
 Usiądź wygodnie. Naśladuj dźwięki wydawane przez jadący pociąg:
 ciuch, ciuch, ciuch, ciuch, ciuch
 puf, puf, puf, puf, puf
 tak to to, tak to to, tak to to
„Stop!” – poranna zabawa ruchowa.
 Rozwijanie sprawności ruchowej.
 Kształtowanie umiejętności reagowania na hasło.
 Maszeruj po pokoju w dowolnym tempie. Gdy usłyszysz hasło „Stop!”, zatrzymaj się i przyjmij
dowolną pozycję.
 Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

2) „Co to za pojazd?” – nazywanie pojazdów, wyjaśnianie ich przeznaczenia.
 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania pojazdów lądowych.
 Zapoznanie z przeznaczeniem różnych rodzajów pojazdów lądowych.
Należy przygotować:
 ilustracje różnych pojazdów lądowych (wydrukowane i wycięte).
 Przyjrzyj się uważnie obrazkom pojazdów lądowych. Nazwij je i powiedz, do czego służą te pojazdy. Jeżeli będziesz mieć problem z tym zadaniem, mama/tata na pewno ci pomoże.
 Jakimi pojazdami już kiedyś podróżowałaś/podróżowałeś?

3) „Pojazdy lądowe” – klasyfikowanie pojazdów według określonej cechy.
 Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy.
 Wdrażanie do tworzenia zbiorów przedmiotów.
Należy przygotować:
 ilustracje różnych pojazdów lądowych,
 dwie obręcze hula-hop lub dwie duże pętle wykonane ze sznurka/włóczki.
 Wykonaj zadania. Pamiętaj, aby wypowiadać się pełnymi zdaniami.
 Do jednej obręczy (pętli) włóż pojazdy małe, a do drugiej – duże. Powiedz, które pojazdy
są duże, a które małe.
 Do jednej obręczy (pętli) włóż pojazdy osobowe, a do drugiej – ciężarowe. Powiedz, które pojazdy są osobowe, a które ciężarowe. Jaki pojazd nie pasuje do żadnej z grup? (traktor)
 Do jednej obręczy (pętli) włóż pojazdy poruszające się po drogach, a do drugiej – poruszające się po torach. Powiedz, które pojazdy poruszają się po drogach, a które po torach.
UWAGA:
Dziecko po wykonaniu każdego zadania wyciąga pojazdy z pętli, tak
aby mogły one służyć do wykonania następnego polecenia.

4) „Garaże” – zabawa konstrukcyjna.
 Zbuduj z dowolnych klocków garaże dla pojazdów. Jeśli masz wśród swoich zabawek jakieś pojazdy, pobaw się nimi.
Źródła obrazków:
 ilustracje pojazdów lądowych
 https://pl.clipart.me/ (rower)
 https://clipart.email/ (hulajnoga)
 https://pixabay.com/ (motocykl)
 https://creazilla.com/ (samochód)
 https://yenislayt.com/ (ciężarówka)
 https://freepik.com/ (autobus)
 http://pl.dreamstime.com/ (tramwaj)
 https://przystaneksklep.pl/ (pociąg)
 https://pinterest.com/ (traktor)

Drodzy Rodzice
Proszę przygotować na jutro:
 plastikową butelkę, np. po mleku lub małej wodzie mineralnej,
 kolorowy brystol,
 ołówek,
 nożyczki,
 taśmę dwustronną.

