PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WAS NA CZWARTEK
„Czyje to jajko?”
Drodzy rodzice, na dzisiaj proszę przygotować: woreczek, piłeczka do pingponga, piłka tenisowa, jajko styropianowe, serwetki, talerzyk, widelec,
miseczkę, chleb, ugotowane jajka na twardo, jogurt naturalny, rzodkiewkę.
1. „Zaczarowany worek” zabawa sensoryczna. W woreczku znajdują się:
piłeczka do ping- ponga, piłeczka tenisowa, styropianowe jajko.
Zadaniem dziecka jest z zamkniętymi oczami wyszukać w woreczku
jajka. Za pomocą zmysłu dotyku i wzroku dziecko opisuje wyjęte jajko.
2. Praca z obrazkiem: „Czyje to jajko?”. Rozmowa z dzieckiem na temat
wielkości jajek i do kogo należy na podstawie doświadczeń dzieci
i zgromadzonych materiałów (Karta Pracy nr1).
3. Zabawy ruchowe.
„Czy umiesz tak jak ja?” – dziecko stojąc na jednej nodze drugą nogą rysuje
w powietrzu jajko (zmieniamy nogę).
„Koci spacer” – dziecko chodzi na czworakach naśladując odgłos kota (miau,
miau), na sygnał rodzica stop – robi „koci grzbiet”.
4. Wspólne słuchanie piosenki pt. „Gdacze kura ko, ko, ko”
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY

5. „Mamo zróbmy pastę jajeczną!” – zajęcia kulinarne.
Pamiętaj!
Nasze ręce są dziś brudne,
są na nich jakieś plamy trudne.
Woda po nich pięknie spływa,
brzydkie plamy zmywa.
Sposób wykonania pasty jajecznej:
Ugotowane na twardo jajko proszę dokładnie rozgnieść widelcem, a następnie
dodać jogurt naturalny (wg uznania), dodać posiekaną rzodkiewkę i wymieszać
na gładką masę. Nakładamy na kanapeczkę. Smacznego!
Po tak sytym posiłku zapraszamy na zabawę relaksacyjną – „Masażyk”

Rodzic czytając wierszyk wykonuje odpowiednie ruchy na plecach dziecka.
A to co? A to co?
Jajko drogą szło (rodzic stuka palcami od dołu pleców ku górze)
Napotkało patelnię (na czubku głowy robimy okrężny ruch dłonią zakończony lekkim stuknięciem)
I udaje jajecznicę (wykonuje ruch gładzący od czubka głowy ku dołowi).

Karta Pracy nr1
Praca z obrazkiem. Omówienie kształtu jajek, czym się różnią.

Przelicz ile jest jajek. Wskaż paluszkiem jajka od najmniejszego do
największego i odwrotnie.

Karta Pracy nr 2. Wymień nazwy ptaków gospodarczych ( przepiórka, kura,
struś).

Karta Pracy nr 3
Przelicz ile jest jajek. Połącz jajko z odpowiednim ptakiem z Karty nr 2

Karta Pracy nr 4.
Dla chętnych. Pokoloruj, wylep (możesz użyć też kolorowej włóczki, piórek
lub innych materiałów) obrazek i dorysuj jajko.

