Dzień dobry 
Witam serdecznie wszystkie przedszkolaki i ich
rodziców.
Dzisiaj
zaproponuję Wam kilka zabaw
matematycznych,
ćwiczenia w KP, zabawy muzyczne, gimnastykę buzi i języka oraz
eksperyment, w którym jajko staje się gumowe. Jesteście gotowi? To
zaczynamy
Układamy rytmy
Ćwiczenia w układaniu rytmów pomagają dzieciom zauważać
powtarzalność różnych wzorców, korzystania z nich w rozmaitych
sytuacjach, pozwalają lepiej rozumieć otaczający je świat, a w przyszłości
– łatwiej uczyć się matematyki. Pamiętajmy, że układając rytm, każde
ogniwo należy powtórzyć przynajmniej trzykrotnie.

Rytmy można układać naprawdę ze wszystkiego co tylko przyjdzie nam
do głowy. Poniżej rytmiczne zajączki.

Przeliczanie

Najprostsza możliwa aktywność - kładziemy przed dzieckiem pisanki lub
kurczaczki i prosimy, żeby powiedziało ile ich jest. Wkładamy je do
woreczka i pytamy ile znajduje się w woreczku, ile musimy dołożyć lub
zabrać, żeby zostało tyle i tyle. Liczymy obiekty w ciągu, a następnie je
przestawiamy, żeby pomóc dzieciom zauważyć, że niezależnie od układu,
ich liczba zostaje taka sama. Odejmujemy i dodajemy kurczaczki i pisanki
za każdym razem pytając ile ich jest.

Przeliczanie z Zajączkiem Wielkanocnym
Potrzebne będą maskotka lub obrazek Zajączka, liczmany; użyłam
pomponików. Dodatkowo dołączyłam szczypce. Informujemy dzieci, że
Zajączek ma problemy z liczeniem. Celowo podczas liczenia
popełniamy błędy i prosimy dzieci, żeby nas poprawiały. Pomponiki
oczywiście chwytamy szczypcami.

Kurczaczki w zagrodzie

Pudełko, w którym są kurczaczki jest wykonane na kształt mini zagrody,
ale można wykorzystać cokolwiek. Kładziemy przed dziećmi karteczki z
cyframi, dodatkowo możemy pokazywać odpowiednią ilość oczek na
kostce do gry, jeżeli dzieci mają jeszcze problemy z rozpoznawaniem
cyfr. Prosimy, żeby włożyły do zagrody tyle kurczaczków, ile jest
napisane na kartce/pokazane na kostce.

Dopasowywanie cyfry do liczby pisanek

Kładziemy przed dziećmi daną liczbę pisanek. Prosimy, żeby dopasowały
do nich odpowiednią cyfrę. Można dodatkowo pokazywać odpowiednią
liczbę oczek na kostce.

Zadania tekstowe
Lubię liczyć przy pomocy zadań tekstowych. Myślę, że dzieci często też
wolą zadania z historyjką niż samo "suche" liczenie. Bohaterami moich
zadań będą oczywiście Zajączek, kurczaczki i pisanki. Ale przy
wymyślaniu możemy dać upust sile naszej wyobraźni 😉 Podaję zadania
przykładowe:
Zadanie 1 Zajączek miał w koszyczku 5 pisanek. 1 zaniósł kurczaczkowi, a
3 rozdał dzieciom. Ile zostało pisanek w koszyczku Zajączka?
Zadanie 2 Z jajek w kurniku wykluło się 10 kurczaczków. 5 kurczaczków
wyruszyło razem z Zajączkiem roznosić wielkanocne koszyczki. Ile
kurczaczków zostało w kurniku?

Czas na zabawę muzyczną, usiądźcie wygodnie, tę melodię znacie
z innej zabawy. Spróbujcie zrobić sałatkę jarzynową na święta

https://www.youtube.com/watch?v=Rtgo1j871n4

„Gimnastyka buzi i języka” – zakręć kołem i ćwicz przed lustrem razem z
mamą lub tatą.
https://wordwall.net/pl/resource/1007337/logopedia
Pora popracować w Kartach Pracy 4,s.49 i 51. Prośba do rodziców –
proszę przeczytać dziecku polecenia. Wykonajcie zadania starannie

Pobawcie się teraz:

https://www.youtube.com/watch?v=1cRo9RM5ilk

Dla dzieci chętnych do dalszej zabawy zapraszam do wykonania
eksperymentu z jajkiem, poproście rodziców o pomoc
Miłej zabawy Króliczki 

https://www.youtube.com/watch?v=rjeG_CQLLmg

Pamiętajcie o dokładnym myciu rąk

Do zobaczenia! 😊
Opracowała: B. Klepacka
Źródło: youtube, Autor: Ania z Dzieckiem bądź

