
 Wtorek dn.07.04.2020r.

Drodzy Rodzice i drodzy „Odkrywcy” ! 

Dziś witamy Was w przestrzeni teatralno - literackiej.
Na  dzisiejszych  zajęciach  będziemy  rozwijać:  pamięć  i  zasób  słownictwa,
koordynację  wzrokowo-słuchowo-ruchową,  ćwiczyć  sprawność  manualną
oraz  koncentrację  na  zadaniu.  Podczas  zajęć  nie  zapomnimy  o  nadchodzących
Świętach,  gdyż  cały  czas  będziemy  utrwalać  najważniejsze  informacje  z  nimi
związane. 

Pamiętajcie ! nasze zajęcia składają się z dwóch części: część I - główna, część
II- popołudniowa utrwalająca.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie naszą piosenkę - powitankę                                        
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Zapraszamy  Was  do  zabawy  paluszkowej,  na  podstawie  wiersza
E. Śnieżkowskiej-Bielak „Pisklęta kokoszki”. Postępujcie zgodnie z instrukcją.

           Dzieci :
Ma kokoszka trzy pisklęta                 pokazują trzy palce, 
i ciągle o nich pamięta,                       rozglądają się dookoła,
żeby się nie oddalały                               
i trawkę grzecznie skubały,                naśladują skubanie trawy,
a w każdym niebezpieczeństwie        wykonują przysiad,
w gęstą trawę się chowały.                 zasłaniają rękami głowę. 

Poziom 1. Wspomagamy ruchy dziecka metodą F. Affolter.

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


3. Teraz prosimy byście odpowiedzieli na kilka naszych pytań:

- Kto jest tatusiem kurczątek ? 

- A kto jest ich mamą ? 

– Z czego się wykluwają kurczęta ?

– Jaki  głos  wydaje  kura  ?  Naśladujcie:  https://www.youtube.com/watch?
v=QpBve-Jhy1k 

https://www.youtube.com/watch?v=QpBve-Jhy1k
https://www.youtube.com/watch?v=QpBve-Jhy1k


– Jaki  głos  wydaje  kogut  ?  Naśladujcie:  https://www.youtube.com/watch?
v=g0CdiyAjTn8 

– A kurczątka ? Naśladujcie: https://www.youtube.com/watch?v=PqrAcLmGa1E 

– Cz kura ma zawsze tylko trzy kurczątka, czy też może być ich więcej ?
Popatrzcie na obrazek ?! 

3. Teraz posłuchajcie wiersza K. Różyckiej „Pisanki”

 Pisanki, pisanki, 
           jajka malowane.
      Nie ma Wielkanocy
           bez barwnych pisanek.
   
           Pisanki, pisanki, 

 jajka kolorowe.
           Na jednej kogucik 
           a na drugiej słońce. 
           Śmieją się na trzeciej 
           laleczki tańczące.

           Na czwartej kwiatuszki,
           a na piątej gwiazdki.
           Na każdej pisance
           piękne opowiastki. 

Czy pamiętacie co było namalowane na pisankach ?. Nazwijcie obrazki na 
pisankach. Powodzenia !                                                                                       
Poziom 1.  Podajemy dziecku pisanki, które mamy w domu (drewniane, 
plastikowe, styropianowe), aby utrwaliło kształt i wygląd pisanki.

https://www.youtube.com/watch?v=PqrAcLmGa1E
https://www.youtube.com/watch?v=g0CdiyAjTn8
https://www.youtube.com/watch?v=g0CdiyAjTn8


4. Na zakończenie naszych zajęć prosimy byście rysowali po śladach a później
kolorowymi kredkami wzory na jajkach. Te ćwiczenia mają duże znaczenie dla
rozwoju sprawności Waszych rączek.
Poziom1. Zwracamy  uwagę  na  prawidłowy  chwyt  pisarski.  Do  rysowania
wzorów można  wykorzystać  grube  kredki  (najlepiej  o  kształcie  trójkąta  w
przekroju) lub grube flamastry.
Poziom 2.  Do rysowania wykorzystujemy brystol oraz podkładkę z klipsem,
na  której  mocujemy  w/w  sztywną  kartkę;  wspomagamy  ręce  dziecka  met.
Affolter.





CZĘŚĆ II

1. Zabawy  paluszkowe  –  pamiętacie  nasze  ulubione  wierszyki  !!!
Wasze  dłonie/paluszki  są  jeszcze  dość  niesprawne.  Dzięki  zabawom
paluszkowym znacznie się to poprawia. Uczycie się wykonywać precyzyjnych
ruchów, które będą Wam potrzebne w codziennym życiu a później w szkole. 
Zapraszamy więc do wspólnej zabawy paluszkowej. (nagranie wideo)

  Poziom 1. Wspomagamy ręce dziecka met. Affolter.

Życzymy udanej zabawy ! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak 


