25 czerwca 2020
Temat : Zabawy z kolorem czerwonym

Witajcie Drogie Dzieci.
1. Wierszyk na powitanie.
Witam Was , witam was
Na zabawę już czas
Jestem ja, jesteś Ty
Raz, dwa ,trzy!
2. Rozwiązanie zagadki , wprowadzającej do tematu zajęć.
To kolor auta strażackiego
i barwa serca gorącego.
Raz, dwa, trzy, zgadujesz ty!(czerwony)
W tym tygodniu poznajemy kolory lata. Dzisiaj przyszedł czas na kolor
czerwony.
3. Czarodziejski worek- zabawa dydaktyczna- wprowadzenie koloru
czerwonego.
Bardzo proszę o przygotowanie przez Rodziców worka i umieszczenie w
nim przedmiotów w kolorze czerwonym
R: wyciąga pojedynczo przedmioty z worka
Dz: nazywa przedmiot i określa, do czego służy
R: po wyciągnięciu kilku przedmiotów pyta dziecko
Co te przedmioty mają wspólnego?
Dz.; podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie
R: gdy usłyszy odpowiedz, że wspólny mają KOLOR pyta:
Jaki to kolor?

Dz.; szukają wizualnego odpowiednika dla koloru czerwonego. Czerwony
jak.....(słońce, trawa, serce, niebo)
4. Poszukaj i przynieś coś czerwonego.-zabawa ruchowa na
spostrzegawczość i kojarzenie.
Dzieci przynoszą przedmioty w kolorze czerwonym i układają je w
wyznaczonym miejscu.
5. Aktywne słuchanie bajki pt. "Czerwony kapturek"- opowieść
ruchowa.
Mała dziewczynka w czerwonym kapturku idzie przez las (marsz w
miejscu). W ręku niesie koszyczek ze smakołykami (machanie ręką wzdłuż
ciała). Rozgląda się i widzi drzewa: wysokie- (dzieci stają na palcach, ręce
wyciągnięte w górę) i niskie (dzieci przechodzą do przysiadu). Obserwuje ptaki,
które wirują nad jej głową (naśladowanie lotu ptaków).W całym lesie rosną
cudowne kwiatki. Z tych najpiękniejszych Czerwony Kapturek robi bukiecik dla
swojej babci (skłony przedstawiające zbieranie kwiatków i wąchanie). Nagle
dziewczynka widzi groźnego wilka. Szybko musi się ukryć (przysiad z głową
między nogami). Na szczęście nieznajomy nie zauważył dziewczynki. Teraz
może śmiało biec do swojej babuni (bieg w miejscu).
Jakiego koloru był kapturek dziewczynki?
Co to są smakołyki?
Jak myślisz jakie smakołyki mógł nieść Kapturek babci?
Potrafisz wymienić jakieś smakołyki w kolorze czerwonym, które mógł
nieść Kapturek babci? ( warzywa , owoce)
6. „Bajka o kolorze czerwonym”- utrwalenie koloru czerwonego.
https://www.youtube.com/watch?v=BfO7frEQwZk

7. Czerwone jabłuszko- praca plastyczna- stemplowanie.
Potrzebne będą: kartka z bloku technicznego biała, czerwona farba , połowa
jabłka, czarna kredka lub pisak
Moczymy połówkę jabłka w czerwonej farbie i odbijamy na kartce z papieru,
następnie dorysowujemy ogonki czarną kredką lub flamastrem.

