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Drodzy Rodzice.

Dzisiaj będziemy bawić się i utrwalać głównie kompetencje językowe.

Cele:
– ćwiczenie umiejętności rozpoznawania swojej wizytówki,
– utrwalanie znajomości wybranych liter- w zakresie znanym dziecku,
– analiza sylabowa wyrazów,
– ćwiczenie pamięci,
– rozwijanie grafomotoryki oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej,
– ćwiczenie motoryki.

                               
 Kochane Dzieci !
Dzisiaj  zapraszam  Was  na  wyprawę  autobusem  w  poszukiwaniu  wiosennych
kwiatów. Wsiadamy więc do autobusu i  w drogę,  pomoże Wam w tym piosenka
z pokazywaniem, oto link https://www.youtube.com/watch?v=xOnFWv2mZXM

A  teraz  poproście  rodziców  o  przeczytanie  nazw  wiosennych  kwiatów,  a  Wy
spóbujcie  je  pokazać  (podobne zadanie  ćwiczyliśmy już  na  zajęciach  z  projektu)
żonkile, tulipany, hiacynty, przebiśniegi, bratki.

Podzielcie nazwy kwiatów na sylaby, poprzez wyklaskanie.

https://www.youtube.com/watch?v=xOnFWv2mZXM


hiacynty
hia-cyn-ty

tulipany
tu-li-pa-ny



przebiśniegi
prze-biś-nie-gi

żonkile
żon-ki-le



bratki
brat-ki

Wyszukajcie  wizytówki  ze  swoim  imieniem  (dla  ułatwienia  niektórym  dzieciom
zostawiamy do wyszukania swojej wizytówki, ograniczając ilość; jedna spośród 2,
zasłaniając pozostałe). W przypadku trudności wskazujemy dziecku jego wizytówkę,
pokazując i nazywając pierwszą literę imienia.

Ania               Franek                Antoś

Zosia               Kacper               Julka

Dominik              Kasia               Olek

Maja                    Iza                Paulina     

Dla dzieci chętnych.Wyszukajcie w napisach określonych liter.

A, a
autobus, Ania, ananas, kajak, masło, paczka, Antek, akwarium, półka, kura, kapusta.



O, o
Olek, okno, okulary, oko, pora, masło, mydło, olej, owca, Ola, por, morze, miotła.

U, u
Ula, uwaga, maczuga, kura, kapusta, ulewa, paczuszka, rura, pustynia, kakadu, tuja.

E, e
Ewa, eukaliptus, perła, mewa, morze, pole, Ewelina, Edward, kret, Emilka, pies, rejs.

I, i
Iwona, miska, piesek, Irena, picie igła, igloo, miasto, Igor, Mirosław, sto, nici, Kasia.

Y, y
Yeti, koty, myszka, patyk, kominy, dymy, rysunek, marynarz, ulewy, mydło, ryba.

A teraz kochani, czas wracać z wyprawy, włączamy piosenkę i wracamy autobusem –
zabawa z pokazywaniem-  link jak wyżej.

Poproście rodziców o wydrukowanie obrazka z krokusem i  pocięcia go na części
(puzzle)  2-3,  4  i  więcej,  według  możliwości  każdego  dziecka.  Ułóżcie  obrazek
z puzzli i nalejcie na kartkę papieru.

Do następnych zabaw.
     Ciocia/pani Magda 




