
Drodzy Rodzice. Drogie Nutki!
W tym tygodniu tematem przewodnim będzie:

„ Pożegnania nadszedł czas”.
Temat dnia: Smaki, zapachy i odgłosy lata. 

Propozycja aktywności/ zabaw na 15.06.2020r.

Kochane dzieci, jeszcze tylko kilka dni roku szkolnego.

Na pożegnanie nauczcie się piosenki "Hej przedszkole ukochane"

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M

1.„Sylabowe obrazki”- zabawa ruchowa. Podczas trwania muzyki (dowolnej) dzieci

swobodnie poruszają się po pokoju. Na pauzę w muzyce dzieci dzielą nazwę
przedmiotu z obrazka na sylaby i podają liczbę sylab.

1. „Smaki lata”- zabawa matematyczna

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M


 Mama zabrała Wojtusia do lodziarni. Byli oni pierwszymi klientami. 
Wojtek wziął sobie 2 lody śmietankowe  po czym dokupił jeszcze 2  
lody truskawkowe. Ile lodów razem kupił Wojtek?

 Mama postanowiła kupić  4 lody waniliowe i jeszcze 2 lody jagodowe. 
Ile lodów kupiła mama? 

 Po chwili, do lodziarni weszła dwójka klientów. Starszy Pan klient,  
poprosił sprzedawczynię o 2 lody o smaku czekoladowym, po czym 
dokupił jeszcze 5 lodów o smaku cytrynowym. Ile lodów w sumie kupił 
starszy Pan? 

  Za starszym Panem, w kolejce stała dziewczynka. Ona postanowiła 
wziąć 1 lód waniliowy
 i jeszcze 3 lody czekoladowe.  Ile lodów razem kupiła dziewczynka?

2. Wycinamy i rozkładamy na stoliku gałki i wafelki. Dziecko po kolei
oblicza równania znajdujące się na gałkach. Wynik równania 
wskazuje właściwy wafelek.  Można jeść lody dla ochłody, a można 
także  jeść 
lody, żeby więcej wiedzieć i umieć.

https://cloud2s.edupage.org/cloud?z%3Arpuaoi3pVKpaCqu2IGX
%2FBn2pLjgkbgadntKToNwxvcy9ppN0npCTxH0b7ClM49lh

4.Zabawa badawcza Ciekawe kształty.
Worek, tekturki w kształcie liter: L (z naklejonymi kolorowymi kropkami),

a (z naklejonymi wacikami nasączonymi olejkiem truskawkowym), t
(wycięta z tektury falistej), o (z naklejonym dzwoneczkiem).

Dzieci siedzą w kole. Rodzic  wyjmuje z worka tekturki wycięte w kształcie
liter: l, a, t, o, i ozdobione. Dzieci  badają ich właściwości: oglądają je,

dotykają ich, porównują fakturę i zapach. Następnie R. układa wszystkie
tekturki na środku koła. Prosi dzieci o opisanie swoich wrażeń. R. pyta
dzieci, dzięki jakim głównym zmysłom poznały każdą tekturkę (literę).

Przykładowe odpowiedzi:
L– jest bardzo kolorowe – zmysł wzroku,

a – pachnie – zmysł węchu,
t – ma ciekawą fakturę – zmysł dotyku,

o – wytwarza dźwięki – zmysł słuchu.

5.Propozycja w kartach pracy cz.5.str. 81,82,83

POWODZENIA NUTKI

https://cloud2s.edupage.org/cloud?z%3Arpuaoi3pVKpaCqu2IGX%2FBn2pLjgkbgadntKToNwxvcy9ppN0npCTxH0b7ClM49lh
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