Szanowni Rodzice i Misiaki :)
Dzisiaj piąty dzień naszej zabawy. Pozdrawiamy Pani Kamila i Kasia.
20.03.2020 Temat dnia: Gdzie jest wiosna?
Naszym celem jest uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody. Kształtowanie umiejętności
dodawania w zakresie1-6 (dodawanie na konkretach)
*„Fasolka w słoiku”. Zapraszamy aby dzieci zaznaczały obserwację na kartce: Dzień 5. Rysujemy,
co się zmieniło od wczoraj :)
https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ
*Powtarzamy piosenkę „Krasnoludki i groszek”
https://www.youtube.com/watch?v=siM_pQFD85w Krasnoludki i groszek
sł. Małgorzata Twardowska, muz. Halina Sokołowska
*Zapraszamy do wspólnego tańca :)
https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo
*Przeliczamy
Podajemy dziecku 6 patyczków lub guziczków lub jabłek lub klocków. Tworzymy historyjki aby
stworzyć zadanie np. Mama dała Oli 2 jabłka a potem jeszcze jedno. Ile jabłek miała Ola razem?
Dzieci samodzielnie układają owoce i powoli przeliczają dotykając owoców.
* Przeczytajmy wiersz: „Przyjście wiosny” Jan Brzechwa
Naplotkowała sosna,
że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
„Przyjedzie pewnie furą”.
Jeż się najeżył srodze:
„Raczej na hulajnodze”.
Wąż syknął: „Ja nie wierzę.
Przyjedzie na rowerze”.
Kos gwizdnął: „Wiem coś o tym.
Przyleci samolotem”.
„Skąd znowu - rzekła sroka Ja jej nie spuszczam z oka
I w zeszłym roku, w maju,
Widziałam ją w tramwaju”.
„Nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem!”
„A ja wam to dowiodę,
Że właśnie samochodem”.
„Nieprawda, bo w karecie!”
„W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Przypłynie własną łódką”.
A wiosna przyszło pieszo Już kwiaty z nią się śpieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią: „Witaj wiosno!”.

Porozmawiajmy na temat wiersza oraz tego jak rozpoznać wiosnę. Jakie zwierzęta rozmawiały o
przyjściu wiosny? Jak wygląda wiosna? Co pojawia się na wiosnę?
*Karta pracy
Potnij obrazek na trzy paski. Dziecko układa historyjkę obrazkową, opowiada co się wydarzyło po
kolei. Jakie emocje towarzyszą chłopcu?
Praca z lusterkiem
„jestem zdumiony, zaskoczony, zdziwiony” - obserwacja swoich emocji. Dziecko ma za zadanie
zrobić odpowiednią minę. Zaobserwować układ brwi, wyraz ust oraz oczu.

Karta pracy
* Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem.

