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WITAM “KOGUCIKI”
TEMAT TYGODNIA: Poznajemy zjawiska dnia i nocy
TEMAT DNIA: Po nocy bêdzie dzieñ
Cele ogólne:
- Dostrzeganie rytmu i nastêpstwa dni i nocy.
- Kszta³towanie umiejêtnoœci logicznego myœlenia.
- Utrwalanie pojêcia “para”.
- Doskonalenie umiejêtnoœci liczenia.
1. “Ko³o dnia i nocy” zabawa dydaktyczna
Proszê przygotowaæ dla dziecka du¿e wyciête ko³o, najlepiej w bia³ym kolorze.
Zadaniem dziecka bêdzie wykleiæ obrêcz ko³a naprzemiennie kartonikami w kolorze
¿ó³tym i niebieskim. Proszê porozmawiaæ z dzieckiem na temat jego pracy
i cyklicznoœci dnia i nocy, a nastêpnie wyeksponowaæ w domu jego pracê.
Zamiast kartoników mo¿na daæ dziecku plastelinê, b¹dŸ dziecko mo¿e samodzielnie
wymyœleæ wzór w kolorze ¿ó³tym i niebieskim. Wa¿ne by by³a cyklicznoœæ.

2. “Papierowe konfetti” æwiczenia oddechowe
Proszê o przygotowanie dla dziecka kolorowych skrawków papieru. Zadaniem
dziecka jest po³o¿enie papierków na rêce i dmuchanie na nie tak, ¿eby spad³y na
pod³ogê. Nastêpnie mo¿na daæ dziecku s³omkê i zasysaj¹c papierek le¿¹cy na
pod³odze, dziecko mo¿e je przenosiæ na stó³. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e s³omkê
dziecko powinno trzymaæ wargami, a nie zêbami! To bardzo wa¿ne przy tym
æwiczeniu.

3. “Co to jest?”rozwi¹zanie zagadki s³ownej
¯ó³te i gor¹ce, na b³êkitnym niebie.
Ogrzewa Ziemiê, zwierzêta i ciebie.

(S³oñce)

Kiedy po niebie wêdruje noc¹,
doko³a niego gwiazdy migoc¹.
Raz jest rogalik, raz okr¹g³y jak talerz.

(Ksiê¿yc)

Zapraszam do obejrzenia i wys³uchania piosenki “W uk³adzie s³onecznym”
Dziecko mo¿e interpretowaæ ruchem treœæ piosenki wg w³asnego pomys³u

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

Karta pracy - Dzieñ i noc.
Policz s³oñca. Narysuj jedno s³oñce wiêcej.
Policz ksiê¿yce. Otocz pêtl¹ po dwa w ka¿dej.
Czy ka¿dy ksiê¿yc ma parê?

4. “Nasze podwórko” zabawa ruchowa przy piosence
Drodzy Rodzice, dzieci t¹ piosenkê znaj¹ bardzo dobrze :)
Zachêcam do wspólnej zabawy razem z nimi. Œwietna zabawa gwarantowana :)
https://www.youtube.com/watch?v=mXFiUzXRoLA
Zachêcam do utrwalania nazw pór roku i dni tygodnia :)
W przedszkolu systematycznie powtarzaliœmy sekwencje czasowe.

Na dziœ to wszystko :)
Dziêkujê dzieciom za ca³y tydzieñ pracy, a Rodzicom za pomoc w przeprowadzeniu zajêæ :)
Mi³ego weekendu :)

DBAJCIE O SIEBIE I SWOICH NAJBLI¯SZYCH

Opracowa³a: mgr Anna Koszuta

