Wtorek 13.04.2021r

TEMAT : ARTYŚCI TO MY.

Cele ogólne : Poznanie litery f,F. ; Rozwijanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji
ruchowo-słuchowo-wzrokowej; uwrażliwianie na walory estetyczne dzieł malarskich.

1.

„Farby wodne” – zabawa słuchowa z elementem ruchu.

Do zabawy poproś o pomoc rodzica. W przeciwnych krańcach pokoju wyznacz dwa miejsca
– jedno dla głoski W (postaw tam wazon), drugie dla F (połóż farby). Następnie poruszaj
się po pokoju w rytm dowolnej piosenki dla dzieci. Rodzic robiąc przerwę w muzyce
wypowiada jedno słowo. Gdy usłyszysz słowo z głoską W – biegnij w stronę wazonu z kolei
gdy usłyszysz słowo z głoską F – biegnij do farb.

2.

„W pracowni malarza” – zabawa dydaktyczna

Ustal kto używa tych przedmiotów i do czego mu służą.

Super! Masz rację to należy do malarza : farby, pędzle i sztaluga.

3.

F, f - jak farby. Poznajemy literę f, F.

Zachęcam do wysłuchania piosenki o literce F f znajdującej się pod linkiem :
https://www.youtube.com/watch?v=e5pRuzVeyYA

Przyjrzyj się drukowanej i pisanej literce f,F małej i dużej jak farby.

Z ilu sylab składa się wyraz farby? Podziel na głoski i policz je.
Znasz inne słowa zaczynające się głoską F?? Rozejrzy się teraz dookoła i odszukaj
przedmioty, które zaczynają się głoską F.
Brawo ! Świetnie poradziłaś/eś sobie z tym zadaniem.
Na podanej niżej karcie wskaż przedmioty mające w nazwie głoskę F.

Skopiuj link i przyjrzyj się jak piszemy małą i wielką literę f :
https://www.youtube.com/watch?v=FD297VLka3w

Nabierz dużo powietrza nosem i wypowiadaj głoskę f w sposób przerywany tak
długo, na jak długo wystarczy ci powietrza .
Dzieci chętne mogą przeczytać wyrazy znajdujące się w ramce poniżej :

Of, af, ef, if, uf, yf, fe, fu, fy,foka, fale, rafa,
film, frak, fotel, kufer, farby, wafle, mikrofon
4.

Praca plastyczna

Dzisiaj poznaliśmy literkę F f. Poproś rodziców o napisanie tej litery na kartce
a następnie udekoruj ją według wzoru do wyboru :
–
jako foka lub jako flaming

PAMIĘTAJ O UMYCIU RĄK PO KAŻDEJ ZABAWIE
Pozdrawiam i życzę miłego dnia Aneta Dąbrowska .
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