
Środa, 17.11.2021

Temat na dzisiejszy dzień brzmi: “Ubieramy się odpowiednio do pogody”

1. Zaczniemy od zabawy „Sylabowe owoce” – kształtującą rytmizację tekstu.

Rodzic kładzie na tacy np. jabłko i mandarynkę.
Dziecko mówi nazwy owoców i wyklaskuje:

Jabł - ko, man – da –ryn - ka.
Inne układy owoców:
np. jabł - ko, grusz - ka, jabł - ko,
np. grusz - ka, grusz – ka, man – da – ryn - ka.
Można zamieniać się rolami, dziecko wchodzi w rolę nauczyciela i sprawdza, czy
rodzic wykonuje zadanie poprawnie.

2. „Jaki owoc został zabrany?” – zabawa dydaktyczna, ćwiczenie pamięci
wzrokowej. Rodzic układa na tacy owoce, dziecko stara się je zapamiętać. Następnie
dziecko zamyka oczy, a rodzic zabiera jeden owoc. Zadaniem dziecka jest
odgadnięcie jakiego owocu brakuje.

3. Odbiegając trochę od tematu prosimy o zapoznanie dzieci z melodią piosenki
“Mikołaje są wśród nas”:
https://www.youtube.com/watch?v=J4h8ocJivHw&list=PLMsX3EdSBr4Yo9gWAfdkDb
JAzsNFN4RJk&index=4

„Mikołaje są na świecie”

Jak zapewne wszyscy wiecie,
Mikołaje są na świecie.
Różne kraje odwiedzają
i prezenty dzieciom dają.
O-la o-la o-la la,
co Mikołaj w worku ma?
O-la o-la o-la -la,
czy każdemu prezent da?
Dla maluszków są paczuszki
tu dla chłopca, tam dziewuszki,
bo gdy dziecko zasługuje,
święty coś mu podaruje.
O-la o-la o-la la,
co Mikołaj w worku ma?
O-la o-la o-la -la,
czy każdemu prezent da?
A prezentów wybór wielki:
są laleczki, auta, żelki,
do czytania piękne bajki,
z czekolady mikołajki...
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O-la o-la o-la la,
co Mikołaj w worku ma?
O-la o-la o-la -la,
czy każdemu prezent da?

4. Dzieci niestety nie mogą wychodzić jeszcze z domu, więc temat dobierania ubioru do
pogody w warunkach domowych mógłby być uciążliwy, chociaż zawsze możecie
wyciągnąć czapki, parasole i płaszcze i zrobić mały pokaz mody :). Może być wesoło.
Jeśli jednak są zwolennicy malowania to proponujemy wykonać obrazek deszczowej
aury.

5. A dla małych chemików mamy eksperyment “Kolorowy deszcz”
Instrukcja w linku:
https://www.mamawdomu.pl/2014/09/kolorowy-deszcz-eksperyment.html
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