Cele ogólne:




Rozwijanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie,
związanymi z następstwem dnia i nocy;
dostrzeganie i określanie związków przyczynowo –skutkowych;
Wprowadzenie pojęć: dzień i noc oraz rano, południe, wieczór, noc;

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

TURBO ĆWICZENIA  POWODZENIA!
https://www.youtube.com/watch?v=z5TgKn8tgas

ODPOCZYNEK
Rodzica proszę o przygotowanie ilustracji z krajobrazem, np. z książki lub na ekranie
komputera, materiału lub fragmentu worka w kolorze granatowym lub czarnym,
natomiast dziecko w tym czasie zajmuje się rysowaniem i wycinaniem sylwety słońca
i księżyca. (Te pomoce pomogą dziecku zrozumieć zmiany związane z następstwem dnia i nocy).

Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie wiersza
czytanego przez rodzica

Dorota Gellner

Dzień to godzin ilość spora – trwa od rana do wieczora.
Od wieczora zaś do rana rządzi noc – w sto gwiazd ubrana.
Osoba dorosła trzyma sylwetę słońca w dolnym rogu kartki. Podnosi ją powoli
zgodnie z treścią wiersza, pokazując dziecku wędrówkę słońca nad horyzontem od
świtu do zmierzchu.
Rano wszyscy wstają z łóżek, lewą albo prawą nogą,
choć niektóre straszne śpiochy do południa wstać nie mogą!
Rano jemy co? Śniadanie! A w południe co? Obiadek!
Dwa obiadki je łakomczuch, pół obiadku, kto? Niejadek!
Po południu –podwieczorek można zjeść lecz niekoniecznie,
A wieczorem co? Kolację! I czas iść do łóżka grzecznie.
Rodzic zasłania obrazek niebieską kartką
i manipuluje sylwetą księżyca zgodnie z treścią wiersza.
W nocy jeść już nie należy. W nocy raczej spać wypada,
nikt nie skacze, każdy leży, a noc w koło sny rozkłada.
Osoba dorosła odsłania obrazek
i znowu trzyma sylwetę słońca w dolnym rogu planszy.

Gdy po nocy świt zaświta, słońce wzejdzie i dzień wstanie,
Znowu z łóżek wyskoczymy i będziemy jeść śniadanie.

Rozmowa z dzieckiem o treści wiersza i nakierowanie dziecka pytaniami dotyczącymi
stałości i regularności czasowej „dzień –noc”, co następuje po dniu, a co po nocy?
Dzień –noc, dzień –noc, dzień –noc….
Zachęcam do wykonania zadania 1, str.62 i zadania 2, str. 63
(Nowa Trampolina sześciolatka PWN)

Potrzebne będą; sylweta słońca i księżyca
Przypomnienie dziecku znaczenia symboli:
słońce – dzień, księżyc – noc
Osoba prowadząca ( rodzic) opowiada i naśladuje wykonanie czynności z
wybranej pory dnia a dzieci odpowiadają : Jaka to będzie pora dnia, dzień czy
noc? : np.
- wstałam, świeci słońce , myję się – dzieci odpowiadają - dzień, pokazują słońce
- obejrzałam bajkę na dobranoc, myję się, jest ciemno, idę spać – dzieci
odpowiadają – noc, pokazują księżyc (zabawa może trwać do wyczerpania
pomysłów wykonywanych czynności). Potem następuje zmiana, rodzic
odpoczywa a dziecko prezentuje swoje zdolności 

Wprowadzamy pojęcia! rano, południe, po południe, wieczór
Pogadanka z dzieckiem ( spójrz na ilustracje zamieszczone
poniżej). Co robisz rano? Jakie czynności wykonujesz w południe….itd. Można się
posiłkować ilustracjami i tekstem wiersza D. Gellner „Dzień i noc”

ZABAWA PLASTYCZNA - ZAWIESZKA
„DZIEŃ – NOC”

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/dzien-i-noc-prosta-praca-plastyczna-dladzieci.html
Ważne jest, aby dziecko rozcierało palcami fragmenty plasteliny
( ćwiczenie mięśni dłoni, palców, przygotowanie do pisania)

Pamiętaj o myciu rąk
po zabawie i przed posiłkiem!
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