Oto propozycja zabaw na piątek 5.06.2020
Temat dnia : NASZE ZABAWY
Drogi rodzicu dzisiaj twoje dziecko :

- Ułoży proste zdania , podzieli wyrazy na sylaby , wyodrębni pierwszą
głoskę w wyrazie.
- Nauczy się posługiwad liczebnikami porządkowymi ,
odpowiedzialności za zabawki i przedmioty powierzone,
- Utrwali prawą i lewą stronę.

1.Drogi rodzicu przeczytaj dziecku wiersz i zadaj pytania.
ZGUBIONE ZABAWKI

A.ŁADA – GRODZKA

Romek się bawił zabawkami
Nagle usłyszał wołanie mamy
,, chodź szybko synku , nie zwlekaj ,
Wracaj do domu , obiad czeka ,,
Posłuszny Romek wziął zabawki
Lecz nie miał torby ani siatki
Zgarnął je wszystkie w ręce obie ,
,, Chyba doniosę – myśli sobie ,,
Po schodach wbiega z hałasem ,
I nic nie słyszy a tymczasem…
Kiedy tak szybko pędzi na górę ,
Zabawki sypią się za nim sznurem.

Na pierwszym stopniu samolot gubi,
Na drugim skakankę , którą lubi.
Na trzecim upuszcza łopatkę czerwoną ,
Na czwartym foremkę zieloną.
Na piątym upada mały miś,
Którego dostał właśnie dziś.
Dopiero gdy na szóstym stopniu auto
Zadźwięczało ,
Romek obejrzał się i zobaczył co się stało.
Ręce puste schody pełne :
,, Ale gapa ze mnie ,,
Pytania do dziecka :
- Dlaczego Romek skooczył zabawę na podwórku ?
- Jak myślisz , dlaczego zebrał swoje zabawki w ręce ?
- Co się stało kiedy szedł na górę ?
- Dlaczego nazwał siebie gapą ?
- Co należy zrobid gdy znajdziemy czyjąś zgubę ?
- Jakie zabawki zgubił Romek gdy wracał do domu ? / dziecko
wymienia rodzaj zabawki oraz stopieo schodów – na pierwszym
stopniu zgubił samolot……itd.,
- Co należy zrobid po skooczonej zabawie ?
Przeczytaj rodzicu z dzieckiem podpis pod obrazkiem.

2. Nazwij zabawki Romka i podziel je na sylaby , wyodrębnij pierwszą
głoskę w każdym wyrazie.

SAMOLOT, SKAKANKA, ŁOPATKA, FOREMKA, MIŚ, AUTO.

3.Po trudnym zadaniu proponuję wspólną zabawę przy muzyce.
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

4. A teraz przyszła pora na wykonanie pracy plastycznej z użyciem
nożyczek i kolorowego papieru ,, MOJA ULUBIONA ZABAWKA ,,
wyciętą zabawkę naklej na kartkę i podpisz swoim imieniem.

5.Pobawcie się teraz w małych chemików i obejrzyjcie film
edukacyjny ,, Eksperymenty z wodą ,, spróbujcie razem z rodzicami
wykonad jeden eksperyment.
https://www.youtube.com/watch?v=3IX5-URxpYo

6. Dziś bądźcie też ,, MAŁYMI KUCHARZAMI ,, i wykonajcie wspólnie z
rodzicami . Oto przepis :
https://www.youtube.com/watch?v=MjZcyrlTCwU

7. Na zakooczenie przypomnijcie sobie jak nie pomylid lewej i prawej
strony ciała . Pomoże wam w tym wesoła piosenka ,, PRAWA I LEWA,,
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A

8. Pamiętajcie że przed zabawą i po zabawie zawsze myjemy rączki.

ŻYCZĘ PRZYJEMNEJ ZABAWY.

