
Witamy Was serdecznie!

Data: 13.04.2021r.

Temat tygodniowy: Cuda i dziwy

Temat: Jesteśmy ciekawi świata

Aktywność: plastyczna i matematyczna.

Cele:

- doskonalenie umiejętności przeliczania,  

- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,

1.Na dzień dobry zapraszamy do zabawy z Kosmiczną żabką:

https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk&t=40s

2. Posłuchajcie ciekawostek na temat planet Układu słonecznego:

https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI

https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI
https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI


3. Spójrzcie na przygotowaną przez nas kartę pracy.

-policzcie ufoludki, napiszcie pod każdym z nich odpowiednią cyfrę. Następnie
spróbujcie opisać jak najdokładniej ich wygląd:

-pierwszego  ufoludka,  trzeciego  ufoludka,  piątego  ufoludka,  drugiego,
czwartego – na pewno świetnie Wam poszło, to doskonałe ćwiczenie, pomocne
w zrozumieniu aspektu porządkowego liczby.

4. Masażyk relaksacyjny „Kosmita” autor: K. Kutyła

Była sobie mleczna droga – rysujemy na plecach dziecka palcem krętą linię;

Pełna wielu błyszczących gwiazd. – stukamy palcami po plecach

Na jednej z planet – rysujemy palcem koło       

Ufoludek mieszka

Co chude nóżki ma – dwoma palcami rysujemy na plecach

dwie linie

Ma duże zielone uszy – łaskoczemy dziecko w uszy

I szyję długą ma. – gładzimy szyję dziecka

Dwa okrągłe brzuszki – dwoma palcami rysujemy dwa kółka

I śmieje się ha, ha, ha. – łaskoczemy dziecko w brzuszek



5.To nie koniec naszych zabaw z matematyką. 

Wykonajcie kartę pracy, cz 3, nr 70:

-spróbujcie odczytać nazwy planet, 

-powiedzcie, jak się nazywa pierwsza, druga, 

trzecia...ósma planeta, licząc od Słońca.

Otwórzcie teraz Wasze karty pracy, cz.3, nr  72 i 73:

-pokolorujcie obrazek
odpowiednimi kolorami,

-policzcie obrazki
każdego rodzaju,

-zaznaczcie ich liczbę
według wzoru

6. Przyszedł czas na wykonanie pracy plastycznej.

Dzisiaj  proponujemy Wam abyście  stworzyli  swój  własny kosmos.  Do
wykonania pracy wykorzystajcie materiały, które macie w domu. Liczymy na
Waszą kreatywność i nie narzucamy jak praca ma dokładnie wyglądać. Poniżej
przesyłamy Wam nasze prace wykonane techniką kolażu (technika artystyczna
polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw: gazet,
tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.) Spójrzcie…



Do  wykonania  pracy  możecie  użyć  plasteliny,  brokatów,  folii
aluminiowej, planety z wyciętej gazety też będą świetnie się prezentowały bądź



gotowych elementów związanych z kosmosem. Z niecierpliwością czekamy na
Wasze fotorelacje.

7.  Na koniec dzisiejszych zajęć zapraszamy do zabawy:

https://view.genial.ly/5ec2dde22106c10d1683184a?
fbclid=IwAR3SGdOkuuJxYkzBCtgDHtqLMSwOSKvWtyDtF4mr6_Dh05
wet0amhxDflls

8. Chętne dzieci zapraszamy aby zajrzeć do załączników

Bawcie się dobrze! 

Czekamy na zdjęcia waszych prac. 

K. Materkowska 

A. Żak
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Załącznik 1. 



Załącznik 2. Znajdź drogę 



Załącznik 3. Znajdź drogę


