
Propozycja zajęć na czwartek – 15.04.2021r.

Witamy serdecznie dzieci i rodziców z grupy Motylki!

Tematyka tygodnia: Bajki i baśnie

Temat dnia: O rybaku i złotej rybce

Edukacja: przyrodnicza, rytmiczna

Cele:

wzbudzanie zainteresowania

światem bajek

poznanie wyglądu i budowy ryby

rozwijanie poczucia rytmu

Zabawa na powitanie:

Na dzień dobry zapraszamy Was do rozgrzewki z Rybką MiniMini

https://youtu.be/9IiuQ0aCBuQ

Czas na zagadki, dzięki którym dowiecie się w świat, której z bajek Was dzisiaj zabierzemy 

https://youtu.be/9IiuQ0aCBuQ


Uwolniona, zapluskała

złocistym ogonem,

rybaka uszczęśliwiła

lecz nie  jego żonę!

Brawo! To złota rybka, spełniająca wszystkie życzenia.

Ze złotą rybką

miał do czynienia,

zwrócił jej wolność

za trzy życzenia.

Tak, to rybak!

Chyba nie macie już wątpliwości, że chodzi o bajkę „O rybaku i złotej rybce” 

A teraz zapraszamy Was to posłuchania bajki „O rybaku i złotej rybce”:



https://youtu.be/MGL1drkkVyU

Przykładowe pytania do bajki:

Kto występował w bajce?

Jak wyglądała rybka, którą  

             złowił rybak?

O co rybka poprosiła rybaka?

Czego żądała żona rybaka, 

             aby spełniła złota rybka?

Czy rybka spełniła wszystkie 

             życzenia rybaka?

Z tej bajeczki morał płynie
Znać się go opłaca :

 ,,Chciwość bardzo straszną rzeczą,
Nigdy nie popłaca.”

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak zbudowana jest
ryba?

Przyjrzyjcie się ilustracji i zapoznajcie z jej budową.

A teraz sami spróbujcie nazwać poszczególne części
rybki 

A oto kilka ciekawostek o rybkach:

Ryby żyją w wodzie.

Każda ryba ma ogon ale nie ma nóg.

Ryby są śliskie.

Ryby mają różny kształt i są też bardzo kolorowe.

Bez wody ryby nie mogą żyć.

Niektóre ryby żyją w morzu w słonej wodzie.

https://youtu.be/MGL1drkkVyU


Są specjalne małe rybki, które można mieć w domu w akwarium.

A teraz przed Wami:

RYTMIKA: Zabawa rytmiczna z chustką „Ruch łagodzi stresy”

Do tej zabawy potrzebne Wam będą chustki (mogą to być chusteczki higieniczne bądź też kawałki bibuły)

Uruchomcie link i poruszajcie się rytmicznie do piosenki 

https://youtu.be/TXH3VKfvenI

Dziękujemy za dzisiejszy dzień i do zobaczenia jutro!

Poniżej karty pracy dla chętnych przedszkolaków 

Pozdrawiamy ciepło

Marlena Kwapisz i Ela Prajs

https://youtu.be/TXH3VKfvenI


Załącznik nr 1. Ozdób rybkę wg własnego pomysłu.


