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Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Dziś witamy Was w przestrzeni teatralno - literackiej. Oczywiście nasze zajęcia
składają się z dwóch części: część I - główna, część II- popołudniowa utrwalająca.  

Naszym celem będzie  dziś  rozwijanie  mowy  i  wzbogacanie  słownika  oraz
kształtowanie  umiejętności  uważnego  słuchania  min.  utworów  literackich
i poprawnego udzielania odpowiedzi na pytania. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

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

2. „Wiosna” - gimnastyka buzi i języka. 
Spróbujcie razem ze swoimi rodzicami mówić na głos wierszyk, a następnie
wykonywać podane ćwiczenia buzi i języka. 
Wiosną wszystko się budzi, nawet język w buzi. Podskakuje (czubek język
kierujemy w stronę nosa, następnie do brody)  i figluje. (język kierujemy do
jednego  kącika  ust,  a  potem do  drugiego)  Wszystko  dookoła  podpatruje.
(językiem oblizujemy usta)  Słońce jasno świeci  (szeroko otwieramy buzię)
i wszystkie cieszą się dzieci. (uśmiechamy się, mocno rozciągając usta).
Poziom  1.  Rodzic  siada  naprzeciwko  dziecka  i  pokazuje  w/w  ćwiczenia;
naśladownictwo jest łatwiejszą formą, niż praca według polecenia.

                 

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


3. Nowa pora roku zagościła się u nas na dobre. Wiele już o niej pewnie wiecie.
Spróbujcie  rozwiązać  zagadki  na  jej  temat,  oto  link  do  zagadek
https://www.youtube.com/watch?v=pG6-v19CQbg

3. Mamy  nadzieję,  że  wszystkie  zagadki  udało  Wam  się  rozwiązać.  Teraz
spróbujcie powiedzieć, czy zdania poniżej to prawda czy plotka:

– Bocian jest większy od kotka.
– Skowronek to bardzo duży ptak.
– Na łące jest pełno żab.
– Bociana głos to klekotanie.
– Pióra ptaków to ubranie.
– Żaba mówi: iak, iak, iak !
– Ślimak zająca mija. 

Poziom1. Utrwalamy nazwy i wygląd: żaby, bociana, skowronka, kota i ślimaka.
 

https://www.youtube.com/watch?v=pG6-v19CQbg




4. Posłuchajcie  teraz  wiersza  Hanny  Zdzitowieckiej  „Powrót  bocianów”
i  spróbujcie  udzielić  poprawnych  odpowiedzi  na  pytania,  które  usłyszycie.
Powodzenia ! 
(nagranie wideo).

CZĘŚĆ II

1. Spróbujcie  porozmawiać  z  rodzicami/rodzeństwem  o  wiośnie,  starajcie  się
przy tym znaleźć jak najwięcej możliwości na zakończenie zdania: „Nadeszła
wiosna,  bo  …”.  Mamy  nadzieję,  że  znajdziecie  wiele  pomysłów  na
zakończenie tego zdania.

2. Bociany były bohaterami wiersza w I części naszego spotkania. Propozycją dla
Was kochane dzieci jest teraz zadanie polegające na rysowaniu paluszkiem po
śladzie  schematu  bociana,  później  możecie  zrobić  to  samo  kolorowymi
kredkami. Te zabawy mają duże znaczenie, gdyż przygotowują Was do nauki
pisania. 
Poziom1. Zamiennie można rysować paluszkiem schemat ślimaka, zaczynając 
od środka muszelki 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/mieczaki/slimak

3. Powodzenia !!! 

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



 


