Dzień dobry
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1. „Zabawy i ćwiczenia poranne”- zestaw 32.
Pomoce: krążki.
(możemy wykorzystać pokrywki, zakrętki ze słoików lub wyciąć koła z papieru
Krążki porozkładane na dywanie.

)

„Marsz w różnych kierunkach” – zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa.
Dziecko porusza się tak, aby nie nadepnąć na krążek.
„Dzieci do domku” – zabawa bieżna.
Dziecko biega po pokoju w różnych kierunkach, na hasło „dzieci do domków”
staje przy dowolnym krążku.
„Góra - dół” – ćwiczenia równoważne.
Dziecko podnosi krążek, trzyma przed sobą.
Na hasło „góra” – podnosi wysoko nad głowę,
na hasło „dół” – wykonuje skłon (ważne, aby kolana były proste).
➢ „Co to jest?” – układanie zagadek przez dzieci.
Nazywanie przedmiotów oraz określanie ich charakterystycznych cech.
Dziecko losuje obrazek i układa zagadkę związaną z treścią obrazka. Rodzic (rodzeństwo)
odgaduje: Co to jest? Następuje zamiana ról - rodzic układa zagadkę - dziecko odgaduje.
Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
Informacje podane przez twórcę zagadki powinny uwzględnić:
- Gdzie to można spotkać?
- Z czego jest zrobione?
- Jaki ma kolor, smak, zapach?
- Do czego służy?
➢ Zabawa ruchowa „Dzień i Noc”.
Rodzic wypowiada słowa „dzień” lub „noc”.
Na hasło: „dzień”- dziecko np. spaceruje, podskakuje, biegnie lekkim truchtem.
Na hasło: „ noc”- dziecko wykonuje np. przysiad, leżenie na dywanie na plecach, na boku…
Zabawę powtarzamy kilka razy.

2.

„Dom rodziny Treflików” – wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką.
•

„Dom rodziny Treflików” – czytanie tekstu z książki „Trefliki w przedszkolu”, s. 62.

Dziecko z pomocą rodzica czyta tekst o domu Treflików.
Następnie odpowiada na pytania zadane przez rodzica:
– Jakim

domem jest dom Treflików?
– Co to znaczy, że dom jest jednorodzinny?
– Z jakich części się składa?
– Co jest dookoła domu?
– Co znajduje się na podwórku?
– Co wisi obok bramy?
– Jaki jest numer domu Treflików?
– Z jakich dwóch cyfr się składa?
Następnie dziecko pisze cyfry po śladach i w puste pole wpisuje numer swojego domu.
•

Oglądanie filmu „ Rodzina Treflików”- odcinek 1 pt. „Tęcza”

Link filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=tKw2-En1tTw
•

Zabawa ruchowa ,,W domu”.

Dziecko spaceruje w pokoju. Na hasło rodzica wykonuje odpowiednie ćwiczenia:
– „jedziemy

windą” – dziecko wykonuje przysiady
– „otwieramy i zamykamy okna” – dziecko wykonuje wymachy rąk od siebie i do siebie
– „odkurzamy mieszkanie” – dziecko naśladuje ruch przy odkurzaniu
Praca przy stoliku.
„Dom rodziny Treflików” – wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką.
Dziecko wykonuje pracę dowolną techniką: malowanie farbami, rysunek kredkami, wycinanka
z kolorowego papieru lub makieta z wykorzystaniem tzw. „nieużytków”.
3. „Dopasuj przedmiot do pomieszczenia” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu”,
s. 63.
Praca z książką
Dziecko nazywa członków rodziny Treflików.
Określa kto z nich jest najwyższy, a kto najniższy.
Łączy meble i przedmioty z właściwymi pomieszczeniami w domu Treflików.
Odpowiada na pytanie, do kogo one należą?
Na zakończenie koloruje samochód.

4.

Budowanie domów z wykorzystaniem różnego rodzaju dostępnych klocków.

Utrwalamy adres zamieszkania.
Dziecko wymienia:
Nazwę swojej miejscowości.
Nazwę ulicy, na której mieszka.
Numer swojego domu.
Numer swojego mieszkania.

