ry

f ini e

Pr z e d s
z

le Nr 2 w

G

ko

WITAM “KOGUCIKI”
TEMAT TYGODNIA: Poznajemy zjawiska dnia i nocy
TEMAT DNIA: Zegarmistrz
Cele ogólne:
- Poznanie sta³ego, naturalnego nastêpstwa czasu - zapoznanie z zegarem.
- Zapoznanie z zawodem zegarmistrza.
- Kszta³towanie percepcji s³uchowej.
- Utrwalanie prawid³owego nawyku trzymania narzêdzia pisarskiego.
- Utrwalanie znajomoœci cyfr.
1. Rodzic recytuje wiersz: „Ka¿dy imiê swoje ma, ka¿dy imiê swoje zna. Grzecznie
dzisiaj tu siedzimy, swoje imiê podzielimy”. Dziecko i rodzic dzieli swoje imiê na
sylaby. Do zabawy mo¿na zaprosiæ innych cz³onków rodziny.
2. Proszê o pomoc rodziców w rozwi¹zaniu rebusa fonetycznego: „Podanie tematu
zajêæ”. Dziecko dzieli na sylaby nazwy przedmiotów przedstawionych na obrazkach,
ró¿nicuje pierwsz¹ g³oskê, dokonuje syntezy wymienionych przez rodzica
poszczególnych g³osek i podaje, jaki jest temat zajêcia:
zebra, eskimos, gitara, aparat, rower - zegar.

Rozwi¹zanie na nastêpnej stronie

Rozwi¹zaniem jest wyraz: zegar.

3. “Cyku - cyku” zabawa s³uchowa - rozwi¹zywanie zagadek s³uchowych. Dziecko
siedzi na pod³odze z zamkniêtymi oczami, przez chwilê s³ucha dochodz¹cych
odg³osów. Otwiera oczy i opowiada, co s³ysza³o. Dziecko naœladuje us³yszane
dŸwiêki np. stukanie o pod³ogê, szelest worka, odsuwanie krzes³a, otwieranie drzwi,
klaskanie w rêce, itp.

4. „Zegary” – zabawa ruchowa z elementami ortofonicznymi. Rodzic zaprasza dziecko
do zabawy w zegary. Dziecko bêdzie naœladowaæ na zmianê, wielki zegar stoj¹cy,
ma³y zegar œcienny i maleñki zegarek noszony na rêku. Na sygna³ wielki zegardziecko wo³a bim- bom, przenosz¹c ciê¿ar cia³a z boku na bok. Na sygna³ rodzica –
ma³y zegar, dziecko wo³a tik-tak, poruszaj¹c siê po pokoju marszowym krokiem. Na
sygna³ rodzica - maleñki zegarek, dziecko biega po pokoju wo³aj¹c: tiku-tiku. Zabawê
powtarzamy kilka razy.
Zapraszam do wys³uchania piosenki o zegarze.
Jeœli dziecko ma ochotê, mo¿e samodzielnie zilustrowaæ treœæ piosenki ruchem.

https://www.youtube.com/watch?v=csU5Kwvct0E&feature=youtu.be

5. Zapraszam do obejrzenia filmu edukacyjnego “Czas, zegar i zegarmistrz”

https://youtu.be/-HFIGiRk0g4
Rodzicu, po obejrzeniu filmu, porozmawiaj z dzieckiem na temat tego, czym zajmuje
siê zegarmistrz.

6. “Zegar” - æwiczenia grafomotoryczne
Rodzicu, jeœli mo¿esz, wydrukuj dziecku kartê pracy, jeœli nie - dziecko mo¿e “wodziæ”
palcem po monitorze komputera. Wa¿ny jest tu kierunek kreœlenia.
Proszê przypomnieæ dzieciom o prawid³owym trzymaniu narzêdzia pisarskiego.

Karta pracy - zegarmistrz.
Wykonanie dowoln¹ technik¹ - kredki, farby, pisaki, plastelina.

Karta pracy - æwiczenia w wycinaniu
Zadaniem dziecka jest wyciêcie cyfr i przyklejenie ich do tarczy zegara w prawid³owej kolejnoœci.
Jeœli dziecko bêdzie potrzebowa³o wsparcia, podpowiedzi - proszê o pomoc rodziców :)

Na dziœ to wszystko :) Mi³ej pracy :)
DBAJCIE O SIEBIE I SWOICH NAJBLI¯SZYCH

Opracowa³a: mgr Anna Koszuta

