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Drodzy Rodzice.

Dzisiaj będziemy bawić się i utrwalać głównie kompetencje matematyczne.

Cele:
– ćwiczenie  kompetencji  matematycznyc  w  zakresie  położenia  przedmiotów

w przestrzeni i względem siebie,
– ćwiczenie motoryki  oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej,

                               
Potrzebne będą: mała pluszowa zabawka oraz dziecięce krzesełko.

 Kochane Dzieci !
Przed  przystąpieniem  do  zajęć,  najpierw  rozćwiczymy  nasze  ciało.  Proponuję
gimnastykę, którą doskonale znacie: "Głowa, ramiona, kolana, pięty"
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

 Teraz weźcie swoje krzesełko i wykonajcie polecenia:
– stań za krzesełkiem, krzesełko stoi przed Tobą,
– stań przed krzesełkiem, teraz krzesełko stoi za Tobą,
– stań obok krzesełka.

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


Teraz proszę, żebyście wzięli swojego pluszaka, może być miś i wykonali polecenia:
-   podnieś głowę i spójrz na sufit, tam jest góra, podnieś misia do góry,
– spójrz na podłogę, jest na dole, opuść misia na dół,
– połóż misia na krzesło, 
– połóż misia pod krzesło, połóż misia obok krzesła.

 

Zapraszam teraz do zabawy muzyczno- ruchowej
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

Teraz zapraszam do wykonania kart pracy. Możecie rozłożyć sobie zadania na dwie
tury. Życzę miłej pracy.

                                                                            
                                                                               Ciocia/pani Magda 

Drodzy Rodzice.
Na następne zajęcia trzeba przygotować: pół szklanki mleka, głęboki talerz, kilka 
kolorów barwników spożywczych (rozpuszczonych w wodzie),  zakraplacz, mały 
talerzyk z płynem do mycia naczyń, patyczek kosmetyczny. Będziemy robić czary- 
mary na mleku, innymi słowy namalujemy na mleku obrazek.



Dorosły rozmawia z dzieckiem na temat ilustracji określając, gdzie znajdują się poszczególne 
elementy względem innych (np. Dom znajduje się na środku obrazka. Nad domem świeci słońce. 
Część słońca jest za chmurą. Chmura zasłania słońce. Po prawej stronie domu rośnie drzewo. Pod 
drzewem po jego lewej stronie leży jabłko. Jabłko leży po prawej stronie domu, między domem a 
drzewem. Z lewej strony domu rośnie kwiatek. Na kwiatku siedzi motyl.). Następnie dorosły zadaje
dziecku pytania dotyczące położenia poszczególnych elementów w przestrzeni (np. Gdzie jest 
motyl? Gdzie rośnie drzewo? itd.)

http://edukacja.naszaszkola.com.pl/?p=400

http://edukacja.naszaszkola.com.pl/?p=400


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnaszelementarz.men.gov.pl

Określ na każdym obrazku "Gdzie znajduje się piłka"? (na, pod, obok,nad, przed, między).
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnaszelementarz.men.gov.pl



