Temat: Kolory lata – czerwony lub różowy.
Cele – rozwijanie umiejętności liczenia i rozwiązywania zadań
- zachęcanie do zdrowego odżywiania

Dzień dobry Motylki 🦋 dziś lato w kolorze różu i czerwieni.
Na początek zabawa przy muzyce.
https://www.youtube.com/watch?v=QaCxzdZfBLM
- Z czym kojarzy wam się kolor czerwony? (pomidor, serce, róża, biedronka,
kredka, krew, samochód strażacki itd.)

Zagadki.
Popatrzcie na obrazki i powiedzcie co to jest?

Myślę, że każdy zna te owoce lata? Czy owoce są zdrowe? Dlaczego?
Podzielcie teraz na sylaby nazwy tych owoców i powiedzcie jaką głoskę słychać
na początku?
tru -ska- wka (t)
po- rzecz- ki (p)
po- ziom- ki (p)
ma- li- na (m)
a- rbuz (a)
Jakie znacie inne owoce w kolorze czerwonym? (wiśnie, jabłka, granat)

Zadania matematyczne.
Pomóżcie sobie w liczeniu rysując zadania lub licząc na patyczkach lub
kredkach.
W ogródku zakwitły 4 czerwone tulipany, na drugi dzień rozkwitły jeszcze dwa.
Ile czerwonych tulipanów zakwitło w ogródku?
Na talerzu leżało 6 czerwonych jabłek. Hania zjadła 3. Ile czerwonych jabłek
zostało?
Janek miał 5 czerwonych balonów. 4 balony pękły. Ile balonów zostało
Jankowi?
Udało się? Brawo!

Zapraszam teraz do zabawy przy piosence o różowych czereśniach. Poruszajcie
się w różne kierunki podskakując i udając zrywanie czereśni z drzewa.
https://www.youtube.co m/watch?v=NmhXT_qelDM
Bajka.
Kolor czerwony kojarzy nam się np. z : Czerwonym Kapturkiem. Zapraszam do
obejrzenia bajki.
https://www.youtube.com/watch?v=LpTAMwoA5Vw
Sałatka owocowa.
Poproście mamę o przygotowanie owoców koloru czerwonego oraz jogurt
naturalny, miętę i miód. Oczywiście najpierw trzeba umyć owoce, obrać i
pokroić na kawałki. Z jogurtu, mięty i miodu należy zrobić sos, którym
polewamy deser. Pamiętajcie jednak o zachowaniu zasad higieny i
bezpieczeństwie podczas krojenia owoców. Można też zrobić owocowy koktajl.
Owocowy koktajl.
Przygotowujemy potrzebne produkty i narzędzia: czerwone owoce, jogurt
naturalny lub mleko, mikser, kubki. Wspólnie z dziećmi ustalamy kolejność
czynności: umycie owoców, włożenie do miksera, wlanie mleka lub jogurtu,
włączenie miksera pod nadzorem osoby dorosłej, wyłączenie miksera, rozlanie
napoju do szklanek, degustacja. Wspólnie z dziećmi ustalamy zasady higieny i
bezpieczeństwa podczas pracy. Razem robimy, razem pijemy.....razem
sprzątamy.
Miłej zabawy:)
SMACZNEGO!
Do jutra. Pozdrawiam – pani Asia 😊

