
Zdalne nauczanie od 9 do 11 lutego 2022 roku

grupa 4, 5 latki „Słoneczka”

09.02.2022 roku (środa)

1.Ćwiczenia logopedyczne:

- „Książka z baśniami” - tak jak w książce odwracamy kolejne kartki, tak dzieci przesuwają językiem

po górnej i dolnej wardze.

- „Wilk gonił zająca i bardzo się zmęczył” - dzieci wysuwają język na brodę i oddychają głęboko.

- „Smok Cmok” - wargi mocno wysuwają do przodu, naśladują przesyłanie pocałunku, a  potem znów

rozciągają wargi.

2.Oglądanie i słuchanie książeczek z baśniami. Dzieci na podstawie obrazków, odgadują, o czym jest

dana baśń.

3.Wykonanie pracy plastycznej „Moja ulubiona bajka”. Technika wykonania dowolna (z kół wyciętych z

kolorowego papieru, wyklejanka z kuleczek z bibuły, lub kawałków kolorowego papieru, malowanie,

rysowanie, itp.).



4.Zabawa ruchowa rozwijająca wyobraźnię „Płyniemy do złotej rybki”.

Dziecko siada po turecku i w rytm swojej ulubionej muzyki wiosłuje, płynie do złotej rybki.

10.02.2022roku (czwartek)

1. Rymowana gimnastyka dla smyka. Dzieci pokazują części ciała i czynności zgodnie z tekstem

recytowanym przez rodzica.

Nosy pokazujemy,

Usta pokazujemy,

Pokazujemy łokcie

I swych rąk paznokcie.

W ręce sobie klaszczemy,

A nogami tupiemy

I skaczemy: hopsasa!

W głos śpiewając: tralala.



Cieszymy się: ha ha!

A boimy się: aaa!

I dziwimy się: oooo?

Idziemy na paluszkach, kołyszemy maluszka

I nucimy jemu tak:

Luli, li,laj, aaa.

2. Ćwiczenie oddechowe „Smok zionący ogniem”.

Dzieci wciągają powietrze nosem, a wypuszczają ustami.

3. Ćwiczenia słuchowe „Jaka to melodia”.

https://www.youtube.com/watch?v=3w90UbuRZuc

Rodzic odtwarza fragmenty wybranych melodii z bajek.  Dziecko odgaduje, z jakiej bajki pochodzi

dana melodia.

4. Na podstawie baśni „Jaś i Małgosia”, zabawa matematyczna „Układanie rytmów z kolorowych

pierników”.  Liczenie pierników wg. możliwości dzieci. Segregowanie wg. koloru i kształtu.

5. Ćwiczenie pamięci wzrokowej „Czego brakuje”?

Rodzic układa 4 zabawki, np. lalkę, samochód, klocek, piłkę. Następnie mówi, co można z nimi zrobić.

Dziecko z zamkniętymi oczami odgaduje, jakiej zabawki brakuje.

11.02.2022 roku (piątek)

1. Kołysanka rozpoczynająca zajęcia – „Bajka iskierki”.

Z popielnika na Wojtusia

Iskiereczka mruga:

-Chodź opowiem Ci bajeczkę.

Bajka będzie długa.

Była sobie Baba-jaga,

Miała chatkę z masła,

A w tej chatce same dziwy!

https://www.youtube.com/watch?v=3w90UbuRZuc


Psst! Iskierka zgasła.

2. Zabawa językowa – „Jakiego koloru są korale?”

Rodzic mówi początek zdania, np. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru… dziecko kończy

to zdanie. Powtarza 3 razy i za każdym razem podaje inny kolor, tak aby się nie powtórzył.

3. Zabawa z elementem rzutu „Celowanie do pierników - Baśniowe kręgle”.

Rodzic rozstawia butelki z naklejonymi sylwetami pierników i zaznacza linię startową. Dziecko, rzuca

piłką do pierników i zbiera trafione butelki.  Można do zabawy zaprosić rodzeństwo. Wygrywa osoba,

która ma najwięcej trafień.

4. Osłuchanie z tekstem i melodia piosenki „Nieznajomy”. Swobodna improwizacja ruchowa do

piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=SswfMOV6bUU

5. Wykonanie z pudła domku Baby – Jagi.

Dziecko wykonuje wraz z rodzicami domek Baby - Jagi z kartonu. Maluje piernikowe ściany, dach

farbkami. Z papieru kolorowego wycina okna i drzwi, przekleja je w odpowiednich miejscach (dla

chętnych).

https://www.youtube.com/watch?v=SswfMOV6bUU


Udanej zabawy ☺


