24 czerwca 2020
Temat : Zielono mi.
Witajcie Kochani!

1. Zabawa badawcza- mieszamy kolory.
Przypomnijcie mi o jakich kolorach ostatnio mówiliśmy?
Tak! Żółty i niebieski!
Wczoraj prosiłam was abyście namalowali lub narysowali coś za pomocą tych
dwóch kolorów. I co udało się? A odkrył ktoś może coś ciekawego łącząc ze
sobą te dwa kolory?
Jeśli nie to spróbujcie jeszcze raz wziąć niebieską i żółtą kredkę lub farbkę i
spróbujcie te kolory nałożyć na siebie.
I co się stało?
Tak! Powstał nam kolor zielony! Prawda ,że to fascynujące?
To o jakim kolorze będziemy dziś mówić?
Zielonym!
2. Rozwiązywanie zagadek o zielonych warzywach i owocach?
• Latem w ogrodzie wyrósł zielony, a zimą w słoiku leży kiszony? (ogórek)
• Jaka to głowa, duża czy mała, z zielonych liści składa się cała? (kapusta)
• Każdy maluch odgadnie tę zagadkę, co to za warzywo co ma biały korzeń i
zieloną natkę?(pietruszka)
• Zielona lub żółta na drzewie rosła. Jesienią spadła do mego fartuszka.
Mamusia mówiła by jeść ją powoli, bo po niej brzuch cię rozboli. (gruszka)
Co łączy ze sobą te wszystkie owoce i warzywa?
Tak ! Brawo ! Są zielone.
3. Znajdź zielone –zabawa dydaktyczna.

Rozejrzyj się po swoim mieszkaniu i znajdz jak najwięcej rzeczy , przedmiotów
w kolorze zielonym.
4. „Gram w zielone” – zabawa utrwalająca umiejętność rozpoznawania
koloru zielonego.
Rodzic mówi:
„W Zielonej krainie wesoło czas płynie, strój zielony mam i w zielone
gram”
-Grasz w zielone? (pyta dziecka)
Dziecko odpowiada:
- Gram!
R:- Masz zielone?
Dz: - Mam!
Przy słowie „ mam” pokazuje i mówi, co ma na sobie w kolorze zielonym
(np. bluzka, spodnie, spódnica, opaska, itp.).
5. Zabawa matematyczna-segreguje zabawki.
Znasz już trzy kolory: zielony, niebieski i żółty. Spróbuj posegregować
swoje zabawki według tych trzech kolorów.
Wskazówka dla rodzica: Proszę utworzyć trzy zbiory, najlepiej ,żeby były
oznaczone tymi właśnie kolorami np. za pomocą(wstążki , bibuły, kartki,
pudełka itp.)
Dziecko wkłada swoje zabawki do określonego kolorem zbioru.
Następnie jeśli potrafi może przeliczyć elementy każdego zbioru, jeśli nie
wskazuje gdzie jest najwięcej a gdzie najmniej.
6. „ Wyścig żab” – zabawa ruchowa.
Wyznaczamy dziecku linię startu i linię mety w pokoju lub w korytarzu.
Gdy klaśniemy w ręce mówimy – START – dziecko skacze tak jak żaba.
Zabawę można powtórzyć kilka razy.
7. Wykonanie żaby –praca plastyczna.
Potrzebne będą :kartka z bloku technicznego biała, zielona farba, pędzel , pisak

Moczymy dziecku dłoń w zielonej farbie i odbijamy ją na kartce z bloku- to jest
tułów naszej żaby, domalowujemy oczy lub doklejamy i żabka gotowa.

Dziękuję za uwagę.

