
Temat kompleksowy: „Moja miejscowość, mój region” 
Termin realizacji: 27.04. – 30.04.2020r. 

 Wtorek dn. 28.04.2020r.

Drodzy Rodzice!
Zanim przystąpicie do zabawy z dzieckiem, musicie wiedzieć, że nasze zajęcia

składają się z dwóch części: część I  - główna, część II- popołudniowa utrwalająca.

Kochane Dzieci!
Na dzisiejszych zajęciach będziemy nadal  rozwijać  wiedzę  na  temat  naszej

miejscowości  (utrwalanie  adresu  zamieszkania),  będziemy  również  rozwijać
umiejętność swobodnego wypowiadania się oraz ćwiczyć motorykę małą. Dzisiejsze
zajęcia wpisują się w obszar edukacji literackiej. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

CZEŚĆ I

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

2. Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od zabawy z rymowanką:

Nasza miejscowość – Legionowo, 
dobrze ją znamy,
bo od czterech lat 
w niej mieszkamy.

Dziecko mówi rymowankę, rytmicznie przy tym klaszcząc.
Poziom  1.  Rodzic  wspomaga  ręce  dziecka  podczas  klaskania  (metoda  F.
Affolter).

3. „Na  mojej  ulicy”  -  swobodne  wypowiedzi  dziecka  na  podstawie  własnych
doświadczeń. Rodzic prosi, by dziecko przypomniało sobie, jak wygląda ulica,
na której mieszkają – co się tam znajduje, czy są jakieś sklepy, jak wyglądają

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


domy, czy jest chodnik, parking itp.

4. „Mój  adres”-  nauka  nazwy  miejscowości,  adresu.  Dziecko  przedstawia  się
według wzoru: „Nazywam się, np. Adam Kowalski, mieszkam w Legionowie,
na ulicy, np. Kopernika”.

Poziom 1.  Rodzic utrwala z dzieckiem jego imię i  nazwisko, siedząc przed
dużym lustrem.

5. Zabawa dydaktyczna „Ile sylab ma …?”. Dziecko rytmicznie dzieli na sylaby
słowa:  dom,  domy,  blok,  bloki,  sklep,  szkoła,  miasto,  przedszkole,  ulica,
osiedle, chodnik.

Poziom 1.  Rodzic wspomaga ręce dziecka podczas klaskania, dzieląc głośno
słowa na sylaby (metoda F. Affolter).

CZĘŚĆ II

1. "Domek” - pobierzcie rysunek, pokolorujcie kredkami albo wylepcie plasteliną
lub bibułą. 
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/domek/

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/domek/


2. Ćwiczenia grafomotoryczne – narysuj domek po śladzie (rysunek do wydruku
na końcu dokumentu).
Poziom 1. Do pokolorowania domku można wykorzystać farby i gruby pędzel,
paluszek lub całą dłoń. Rodzic wspomaga rękę dziecka.

3. Zapraszamy  Was  do  zabawy  paluszkowej,  dzięki  której  będziecie  ćwiczyć
sprawność manualną.

Kochani Rodzice!
Zachęcamy do:

 odwiedzania  zakładki  „Nauczyciel  wspierający”,  grupa  „Odkrywcy”,  gdzie
przedszkolaki mogą spotkać się na zajęciach z ciocią Magdą,

 do kontaktu z nami poprzez skrzynkę e-mail (adresy podane na stronie grupy).

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



 


