19.06.2020r. (tj. piątek) - dzieci 5 letnie (oddział II)

Temat: ,,Owoce lata”
PRZYGOTUJ:
Załączniki, kredki, książka ,,Pięciolatek razem poznajemy świat” cz.4, kartki z bloku, kolorowy papier, klej,
nożyczki, surowce wtórne.
/źródła: zasoby google – grafika, KarTy, Kodowanie na dywanie, Przedszkolankowo Pinterest, przewodnik
metodyczny wyd. Podręcznikarnia/

1. „Popatrz! Zgadnij! Podziel na sylaby!” – proponuję zabawę wprowadzająca do zajęć wykorzystajcie
ZAŁĄCZNIK nr 1.
Pokaż dziecku jeden obrazek z dowolnym owocem lata : truskawka, jeżyna, malina, poziomka, wiśnia,
czereśnia, porzeczka, agrest, ale w taki sposób żeby widoczny był tylko jego fragment i poproś dziecko o
podanie nazwy.
Następnie dziecko musi podzielić nazwę na sylaby i policzyć z ilu sylab się składa. Poproś żeby podało
pierwszą głoskę np.: truskawka – t.

2.

„Mój ulubiony owoc” gromadzenie przymiotników – teraz proponuję zabawę, w której dziecko musi
użyć jak najwięcej przymiotników do określenia owoców.
Dziecko wypowiada się na temat: ,,Który z owoców lata lubię najbardziej i dlaczego?” Rodzic zapisuje
podawane przez dziecko określenia owoców na kartce papieru. Jeśli dziecko stwierdzi, że danego
owocu nie lubią, rodzic próbuje uzyskać od dziecka słowo, które opisywałoby dany owoc.
Proponowany zasób przymiotników to: kwaśny, słodki, soczysty, cierpki, twardy, miękki, pachnący,
świeży, okrągły, czerwony, zielony.

3. „Popatrz! Dotknij! Powąchaj! Smakuj!” – zabawa badawcza. Teraz zabawcie się w zabawę mająca na
celu poznanie wyglądu, budowy i smaku owoców. Wykorzystajcie kilka świeżych owoców lata, poproś
dziecko żeby określiło ich kolor i kształt, sprawdziło wygląd owocu od wewnątrz oraz określiło jego
smak. Do określania smaku możecie również wykorzystać zabawę – zasłoń dziecku oczy opaską,
chustką lub szalikiem i dawaj po kolei kawałki owoców do spróbowania, a dziecko będzie mówiło co to
za owoc.

4. Zabawa ruchowa ,,Dzieci zmęczone – dzieci wypoczęte” – chwilę chodzicie ciężko i powoli z
opuszczonymi ramionami. Następnie chodzicie sprężyście, utrzymując wyprostowaną postawę.
Zabawę powtarzamy kilka razy.
5. Praca w książce ,,Pięciolatek razem poznajemy świat” cz.4, str. 40 – otwórzcie książkę na podanej
stronie i wykonajcie zadanie zgodnie z poleceniem.

*******************************************************************************
6. Praca plastyczna pt. ,,Takie lato” – proponuję wykonanie pracy plastycznej na temat lata. Wykonajcie
pracę z dostępnych w domu materiałów: kolorowych gazet, papieru kolorowego, surowców wtórnych,
itp. Może to być letni krajobraz, alb postać lata z waszej wyobraźni.

To wszystko na dziś. W załącznikach zamieściłam kilka propozycji dla chętnych dzieci.

ZAŁĄCZNIK nr1

