ŚRODA 1.04.20r.
Dzień dobry,
Kochane dzieci w dniu dzisiejszym dowiecie się jakie produkty możemy
otrzymać na wsi i będziecie liczyć makarony.

Rodzicu przygotuj: wycięte obrazki z załącznika 1 lub komputer na którym je
wyświetlisz, mąka, tacka, 2 rurki, 5 pluszaków, nagranie piosenki, makaron,
talerz, kartka formatu A3 (dwie kartki A4 sklejone ze sobą), flamaster.

Życzymy miłej zabawy!

Temat: Co do czego pasuje?
1. Zabawa dydaktyczna „Co do czego pasuje?"
Rodzicu wydrukuj i wytnij lub pokaż dziecku na komputerze obrazki z załącznika
1.

Proszę rodzicu połóż wycięte obrazki na stole. Powiedz dziecku: usiądź przy
stole, powiedz mi co się znajduje na tych obrazkach. Teraz spróbuj dopasować co
do czego pasuje. Dlaczego dobrałeś w takie pary?

2. Zabawa oddechowa „Mączny obraz"
Przygotuj: mąkę, tackę i 2 rurki

Proszę rodzicu nasyp trochę mąki na tackę i daj dziecku rurkę a drugą weź dla
siebie.

Powiedz

dziecku:

dmuchaj

rurką

mąkę

i spróbuj z niej utworzyć jakiś obraz, ciekawe co powstanie. Potem ty rodzicu
również spróbuj. Po skończonej zabawie posprzątaj ze stołu.

3. Zabawa ruchowa "Mało nas"

Proszę

przygotować

5

pluszaków

i

https://www.youtube.com/watch?v=YC-pDKWLRKw

włączyć

nagranie

piosenki

Rodzicu powiedz dziecku: złapmy się za ręce i śpiewajmy razem. Kiedy
zaśpiewamy "tylko nam ciebie tu potrzeba" weź do koła jednego pluszaka itd.
Mało nas, mało nas do pieczenia chleba,
tylko nam, tylko nam ciebie tu potrzeba

4. Zabawa matematyczna i na koordynację wzrokowo-ruchową „Makaronowe
szlaczki".

Rodzicu proszę przygotuj trochę makaronu na talerzu, kartkę formatu A3 (2 kartki
A4 sklejone razem), flamaster. Narysuj na niej dwa szlaczki takie jak w
załączniku 2.

Rodzicu połóż wcześniej przygotowaną kartkę na i obok niej miskę z makaronem
na podłodze. Powiedz dziecku: układaj teraz makaron tak aby zakryć całe te
szlaczki. Jestem ciekawy ile zużyłeś makaronu. Policz ile go jest na jednym
szlaczku. Brawo! A teraz policz na drugim. Świetnie!

5. Zabawa bieżna „Złap mnie”

Proszę rodzicu wyjdźcie do ogrodu.

Rodzicu powiedz dziecku: teraz ty będziesz uciekać a ja ciebie muszę złapać, gdy
będziesz dotykać czegoś zielonego to ja ciebie nie mogę złapać. Po 2 minutach
zrobimy zamianę.

Załącznik 1

Załącznik 2

