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TEMAT: Niebieskie niebo

Witam Was Kochane Maluszki!.Witam również Was Drodzy Rodzice i
Opiekunowie.
Kochane maluszki!
Czy pamiętacie jakie kolory ma tęcza? Spróbujcie wymienić.
W tym tygodniu będziemy uczyć się rozpoznawać i nazywać kolory , czy
pamiętacie o jakim kolorze wczoraj była bajka? Tak , o żółtym. Dzisiaj
będziemy mówić o kolejnym. a jakim? Posłuchajcie zagadki:
1.Zagadka wprowadzająca do tematu.
Taki kolor ma woda, niebo
i oczy, ale nie u każdego. (niebieski)
2. „Niebieskie skojarzenia” – zabawa słownikowa.
„Co kojarzy wam się z kolorem niebieskim?”. Dzieci kolejno podają swoje
odpowiedzi .
3. „Znam kolory” – osłuchanie z piosenką .
Dzieci aktywnie słuchają piosenki – za każdym razem, kiedy usłyszą słowo
„niebieskie” mają za zadanie pomachać, kiedy usłyszą słowo „żółte” mają za
zadanie klasnąć w ręce. Po wysłuchaniu piosenki rozmawiamy z dziećmi na
temat treści piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk

4. „Niebieski parzy” – zabawa ruchowa z elementem rzutu –
Rzucamy piłkę do dziecka i wypowiadamy nazwę dowolnego koloru. Dziecko
musi złapać piłkę, gdy słyszy nazwy każdego z kolorów oprócz niebieskiego.
Jeżeli dziecko nie złapie piłki na inny kolor niż niebieski lub złapie na kolor
niebieski, to oddaje fant, np. but. Na koniec zabawy dzieci muszą wykupić
fanty, np. śpiewając piosenkę.

5. Oglądanie bajki „Popołudnie na łące”.
Obejrzyjcie bajkę pt. „Popołudnie na łące” i odpowiedzcie na pytanie:
Czy w bukiecie myszki były rumianki, chabry i maki?
Jak nazywały się niebieskie kwiatki?
https://www.youtube.com/watch?v=xDHjZRyFOfU
6. Zabawa „Deszczyk” - rytmizacja gestakularna.
Pada deszcz – ręce nad głową, obniżają się i pokazują spadające krople – 4 razy.
Wieje wiatr - ręce nad głową – pokazanie gestów wiejącego wiatru – 8 razy.
Nagle błysk – klaśnięcie przed sobą – 1 raz.
Nagle grzmot – silne tupnięcie – 1 raz.
Potem wyszła piękna tęcza – zataczanie koła od głowy ku dołowi - 1 raz.
7. Praca plastyczna: Żółty i niebieski.
Poznałeś już dwa kolory. Używając tych dwóch kolorów spróbuj narysować lub
namalować jakiś rysunek. Pamiętaj , by używać tylko tych dwóch kolorów.
Ciekawa jestem czy odkryjesz coś ciekawego podczas tworzenia swojej pracy.

To wszystko już na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia jutro.

