
Witajcie Pszczółeczki!
Data: 12.04.2021r.

Temat tygodnia: Cuda i dziwy

Temat: Ufffffo

Aktywność: językowa i muzyczna

Cele:

-rozpoznawanie i nazywanie litery
f:małej i wielkiej, drukowanej i
pisanej,

-czerpanie radości z zabaw przy
muzyce

1.Kolejny  tydzień  rozpoczynamy  bardzo  tajemniczo,  albowiem  to  Wy
spróbujecie odgadnąć tematykę tygodniową naszych zajęć.

Wysłuchajcie odgłosów i zastanówcie się skąd mogą pochodzić…

https://tvn24.pl/tvnmeteo/informacje-pogoda/ciekawostki,49/dzwieki-ktore-
wywoluja-gesia-skorke-tak-brzmi-kosmos,245123,1,0.html?
fbclid=IwAR2KzO6v-
wvK8YZlQrdiCFFR22vfPnaErxsChYfPhJZ8ksXN221doJ55kA0 

Tak! Macie rację, to dźwięki dochodzące z kosmosu. A co takiego jest? Z czym
Wam się kojarzy kosmos? Co to jest Słońce i Księżyc? Co robią planety?  Tego
wszystkiego dowiecie się właśnie w tym tygodniu. 

Zapraszamy!

1. Zapraszamy do zabawy:

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

https://www.youtube.com/watch?v=SCMAcaNwGwo
https://tvn24.pl/tvnmeteo/informacje-pogoda/ciekawostki,49/dzwieki-ktore-wywoluja-gesia-skorke-tak-brzmi-kosmos,245123,1,0.html?fbclid=IwAR2KzO6v-wvK8YZlQrdiCFFR22vfPnaErxsChYfPhJZ8ksXN221doJ55kA0
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2.Zabawy i ćwiczenia z literą f.

3.Analiza i synteza słuchowa słowa farby:                        

           

           

                                                      

4.Podzielcie nazwy zdjęć na głoski. 

Policzcie głoski w każdej nazwie. Napiszcie pod zdjęciami odpowiednie liczby.

Za pomocą nakrętek lub kartoników w kolorze niebieskim i czerwonym ułóżcie
schematy wyrazów.

                      farby



5. Język ufoludków

Spójrzcie na „język” naszych ufoludków, spróbujcie przeczytać sylaby,
jak  myślicie  o  czym  ufoludki  mogły  rozmawiać?  Pokażcie  paluszkiem
poznawaną  literę,  albo   zaznaczcie  ją  pętelką.  Może  spróbujecie  stworzyć
własny język kosmitów? Np. wykorzystując inne sylaby?

Może: sza, szo, szu, sze, szy, asz, osz ,esz, ysz? -spróbujcie powtórzyć😊

6.Otwórzcie Wasze karty pracy  „Litery i liczby”, wykonajcie ćwiczenia ze
strony 80, 81 i 82.

 



Przed przystąpieniem do pisania litery, spróbujcie ją  napisać w powietrzu, na
plecach mamy, na Waszym dywanie lub wykonać z plasteliny.

7. Piosenka

Czy potraficie wymienić wszystkie planety układu słonecznego? Jeśli nie
pomoże  Wam  w  tym  piosenka  Cezika  opisująca  w żartobliwy  sposób
poszczególne  planety.   Posłuchajcie  edukacyjnej  piosenki  o Układzie
słonecznym! 
Spróbujcie  nauczyć  się  refrenu  piosenki  a  także  nazw  planet  w  Układzie
Słonecznym.
https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI 

REFREN
W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale

MERKURY:
Merkury, to ja!
Jestem pierwszy i najmniejszy
Moją powierzchnie pokrywają ogromne kratery
Z własną pogodą nie umiem dojść do zgody
W dzień jest mi gorąco
W nocy bardzo marznę, brrr
WENUS:
Mam na imię Wenus
Jestem druga w kolejności
U mnie nieustannie upał jest bezlitosny
Wiruję wolno, nigdzie się nie śpieszę
I bardzo jasno świecę się na niebie

ZIEMIA:
Tu Ziemia! Witam serdecznie! Czuję się świetnie
Zamieszkują mnie roślinki, zwierzątka i ludzie
Jestem trzecią planetą od Słońca
Moja atmosfera jest cudna
Mam dużo wody, więc śmiało wpadnij sięochłodzić

MARS:
Hej tu Mars, planeta numer cztery
Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały
Mam najwyższe góry i od groma pyłu
A! Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu!

REFREN:
W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale

JOWISZ:
Joł, joł, Jowisz, największy olbrzym gazowy
Piąty od Słońca, na pewno nie przeoczysz
Choć moja masa jest potężna niezwykle
To z wszystkich planet kręcę się najszybciej

SATURN:
Siemanko tutaj Saturn, też się składam z gazów
Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu
Wirują w nich kamienie, pył i sporo lodu
Jestem szósty od Słońca, w głowie to zakoduj

URAN:
Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran
Na mnie jest najniższa temperatura
Słynę z bladego, błękitnego koloru
Jestem siódmą planetą i wiruję na boku

NEPTUN:
Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę
Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam Słońce
Tworzę huragany co powalą wszystko
Więc nie zbliżaj się zbytnio bo cię zdmuchnę jak 
piórko

REFREN:
W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI


8. Dla małych ciekawskich mamy jeszcze linki z zabawami o tematyce 
kosmosu. Zapraszamy.

https://view.genial.ly/5ec121674a81770d9df52070?
fbclid=IwAR1pgBz4aON4UNpo_xCrOXtcc8y235F4_EEqkU0rXkr8an7Ca
X99LfVvs_s

https://view.genial.ly/5e7a7815d608730d914faa8f/horizontal-infographic-
timeline-kosmiczne-zabawy-dla-grupy-4?
fbclid=IwAR1zBRlysfe0N3kQN3oSo8aZqo0zjBeHGwPtUaTWDM3DYr0p-
-IGy9i47iA

9. Dla chętnych mamy także karty pracy w załącznikach.

10. To już wszystko na dziś . 

Do zobaczenia.

K. Materkowska

A. Żak
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Załącznik 1. Znajdź różnice



Załącznik 2. Pokoloruj


