ŚRODA
TEMAT DNIA : POŻYTECZNE POWIETRZE.

1. Zabawy ruchowe i gimnastyczne .


Raz, dwa, trzy – baba jaga patrzy - Jedna osoba to Baba Jaga. Stoi tyłem do pozostałych
i woła: „Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dzieci szybko biegną w jej stronę.
Na słowo „patrzy” Baba Jaga odwraca się. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca
na start, kto dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce.



Ciuciubabka - Dziecko, które jest ciuciubabką, stoi w środku koła z zawiązanymi oczami.
Maluchy śpiewają znaną piosenkę, a ciuciubabka próbuje ich złapać.



Kolory - Dziecko, które na początku poprowadzi zabawę, trzyma piłkę. Pozostałe siadają
w szeregu naprzeciw niego. Prowadzący rzuca piłkę po kolei do każdego kolegi,
wymieniając przy tym różne kolory. Dzieci łapią i odrzucają piłkę. Nie można jej złapać, gdy
rzucający piłkę powie „czarny!”. Zmiana z prowadzącym następuje, gdy ktoś złapie piłkę,
mimo że padło hasło „czarny!”.



Balonik - „Baloniku mój malutki, rośnij duży, okrąglutki. Balon rośnie, że aż strach,
przebrał miarę, no i... bach!”. To świetna zabawa, uwielbiana przez maluchy obojga płci.

2. Słuchanie wiersza M. Szyszko ,,Odkurzacz’’.
RODZIC ZAPRASZA DZIECKO DO WYSŁUCHANIA WIERSZA.
PROSI O ZWRÓCENIE UWAGI NA OPIS ODGŁOSÓW , JAKIE WYDAJE ODKURZACZ.

,,Odkurzacz’’

Trochę mam ze słonia,
Trochę z węża boa,
Biegam po podłodze,
Aż turkoczą koła.
Burczę, kicham, duszę,
Syczę, prycham, sapię,
Czasem guzik znajdę,
Czasem papier złapię.
Ach, jak mnie się boją
Kurz i pajęczyna,
Kiedy wszystko łykam
Z najgroźniejszą miną.
Dziś spostrzegłem muchę,
Chciałem za nią biec.
Już... już ją miałem,
Nagle - nosem w piec.

Rodzic pyta, o czym opowiada wiersz , co robi odkurzacz, do czego służy.
Następnie dzieci wymieniają odgłosy , jakie wydaje odkurzacz w wierszu :
burczy, kicha, sapie, syczy. Powtarzają za rodzicem wyrazy
dźwiękonaśladowcze: człap, ,człap; syk, syk; stuk, stuk; bu , bu.
Rodzic zwraca uwagę na dokładną i poprawną wymowę.

3. ,,Samolot’’- zabawa plastyczna metodą orgiami, doskonalenie orientacji na kartce
papieru. Dzieci składają samolot według instrukcji rodzica. Mogą go dowolnie pokolorować i
ozdobić. Gotowe samoloty dzieci zabierają do ogródka i sprawdzają , jak latają.

https://www.youtube.com/watch?v=b385fkYM844

4. Zanieczyszczone powietrze : filmik edukacyjny dla dzieci
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2017/01/smog-film-1236x695.jpg

5. Zabawa ruchowa ,,Złap powietrze’’ - podczas śpiewania piosenki o wiośnie,
dzieci próbują złapać do woreczków foliowych jak najwięcej powietrza.

