25 czerwca 2020
Temat: Czerwone owoce

Witajcie moi Drodzy! Już za parę dni wakacje! Cieszycie się? Wiem , trochę
pogodę mamy fikuśną ale na pewno lada dzień wyjrzy słoneczko i poprawi nam
humor.
1. Zabawa –powitanka. Witam tych którzy….. (dziecko odpowiada tak
lub nie)
- lubią cytrynę
- lubią marchewki
-lubią pomarańczę
-lubią banany
-lubią gruszki
-lubią truskawki
Na końcu zabawy pytamy: Który z tych owoców ma kolor czerwony?
2. „Czerwone skojarzenia” – zabawa słownikowa –
Co kojarzy wam się jeszcze z kolorem czerwonym?”.
( Dzieci kolejno podają swoje odpowiedzi)
Czerwone - zabawa muzyczna
Posłuchaj piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=qO-iNKvED60
powiedz , co jeszcze jest czerwone?
(Serce, usta, pomidor, tulipan, kapusta,ogień
3. Zabawa matematyczna „Co zgubił zając Sałatka?”
Zając Sałatka mieszka na brzegu lasu w małym domku. Pewnego dnia
zabrał koszyczek z owocami i warzywami, bo chciał je zawieźć swojej
mamie. I wiecie, co się stało? Zając Sałatka pogubił wszystkie owoce i
warzywa. Czy pomożemy mu je odnaleźć?

Ile jest warzyw?
Ile owoców?
Czego jest więcej? Warzyw czy owoców? O ile więcej?*
Wymień owoce , które są czerwone?
Świetnie Ci poszło!
4. Zagadka z kolorem czerwonym.
Kukułeczka kuka w lesie, Kto to wchodzi? Koszyk niesie?

A na głowie ma czapeczkę czerwoną, Zawiązaną na wstążeczkę.
Niesie koszyk, w tym koszyku, pełno różnych smakołyków.
(Czerwony kapturek)
5. Biedroneczki są w kropeczki?- obejrzenie filmu przyrodniczego o
biedronce.
A czy znacie jakieś zwierzątko , które ma kolor czerwony? (dziecko
próbuje wymyślić)
Właściwe jedno przychodzi mi na myśl, chcecie wiedzieć o jakim
zwierzątku myślę…? Podpowie Wam zagadka. Zapraszam na film.
https://www.youtube.com/watch?v=Mcx_JLGNhnc

6. Biedronka –praca plastyczna.
https://www.youtube.com/watch?v=r0mUU1IM9mM

7. Wyliczanka:
Zrób do przodu cztery kroki, i do tyłu dwa podskoki.
Potem w prawo kroki dwa, pożegnania nadszedł czas.
Zrób do tyłu cztery kroki, w lewą stronę trzy podskoki,
W prawo skok, w lewo skok, potem obrót, uścisk rąk.
Dziękuję za uwagę.

