Temat: Kolory lata – zielony.
Cele – rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania
Witamy Was kochane dzieci! Na miły początek dnia zabawa z rymowanką.
Potraficie to zrobić?
Zrób do przodu cztery kroki
i rozejrzyj się na boki.
Tupnij nogą raz i dwa,
bo zabawa nadal trwa.
Teraz w lewo jeden krok,
przysiad i do góry skok.
Klaśnij w ręce razy pięć,
na klaskanie też masz chęć.
Wkoło obróć się raz-dwa,
skacz jak piłka hop-sa-sa.
Ręce w górę i na boki,
zrób zajęcze cztery skoki.
Gdy się zmęczysz, poleż sobie,
w przód wyciągnij nogi obie.
Dzisiaj króluje kolor zielony. Powiedzcie, co jest w kolorze zielonym?
Gdy kolor żółty razem z niebieskim
zacznąrobić wspólnie kreski,
to powstanie piękna zieleń,
która zdobi lasy, parki oraz polne zakamarki.
Zielone są liście w koronach drzew,
zielony jest każdy krzew.
Zielone są warzywa: szpinak, kapusta szczypiorek,
sałata, groszek, papryka, ogórek.
Zielone są również owoce:
kiwi, agrest, awokado, jabłko, gruszka, winogrono.
Zgromadźcie przed sobą zielone przedmioty, które znajdziecie w domu. Ile ich
jest? Podzielcie nazwy przedmiotów na sylaby. Powiedzcie jaka jest pierwsza i
ostatnia głoska w tych wyrazach?
Co zniknęło?
Przyjrzyjcie się tym zielonym przedmiotom. A teraz odwróćcie się a rodzic
jeden przedmiot schowa. Zgadnijcie, co zostało schowane? Pobawcie się jeszcze
w ukrywanie przedmiotów zamieniając się rolami po kilku powtórzeniach.
Czyli, Wy chowacie przedmioty a rodzic zgaduje co zniknęło.

„Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Dziecko maszeruje, podskakuje lub biega po pokoju w rytm dowolnej muzyki.
Gdy muzyka milknie, mama/tata głośno podaje nazwę koloru. Dziecko musi
odszukać podany kolor w pokoju i dotknąć go. Jeżeli rodzic poda kolor zielony,
dziecko staje prosto w bezruchu.
Piosenka.
Czy słonie są zielone? Oczywiście, że prawdziwe słonie nie są zielone ale te w
piosence – tak 😊 Posłuchajcie uważnie piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4
- Ile było słoni?
- Gdzie wyruszyły?
- Co wydarzyło się po drodze?
Praca plastyczna.
Zachęcam Was teraz do zrobienia zielonego obrazka. Namalujcie go zieloną
farbą lub wytnijcie z zielonego papieru. Ciekawe, jak Wam się udało? Może
Wasz obrazek przedstawia zielone słonie? A może zielone warzywa? Trawę i
zielone krzaczki, w których są zielone żabki? Zróbcie potem zdjęcie i się
pochwalcie swoim obrazkiem.
Zadania do wykonania.
https://wordwall.net/pl/resource/467663/zadanie-do-wykonania
Spacer.
Po skończeniu zajęć w domu wyjdźcie na spacer do ogrodu lub na łąkę. Może
zobaczycie coś zielonego?
Czy kolor zielony pachnie? Jak będziecie na spacerze sprawdźcie czy trawa
pachnie, a może listki na drzewach, a może sałata lub kapusta?
Prace porządkowe w ogródku ( skrzynce balkonowej)– podlewanie roślin,
podwiązywanie roślin pnących na tyczkach.
Do zobaczenia. Pozdrawiamy – pani Asia i pani Krysia.

