„Motylki” grupa III
Propozycje pracy z dziećmi na tydzień 1.06-7.06 2020

Temat: Order uśmiechu
PONIEDZIAŁEK
1. Odszukiwanie nazw przedmiotów otoczeniu lub na ilustracji, których nazwa rozpoczyna się
głoską : d, g, s ,w.
2. http://www.warszawskiednirodzinne.pl/wydarzenia-dla-dzieci-w-warszawie/artykuly-ibajki/bajka-o-przyjazni/
3. Próby odpowiadania na zadawane pytania związane z tekstem.
4. Rozmowa z dzieckiem na temat „Mój przyjaciel”- wyszukiwanie i nazywanie cech dobrego
przyjaciela.
5. Piosenka: – Przyjaźń – wielka sprawa https://www.youtube.com/watch?v=CHRrns4VEsQ

WTOREK
1. Kalkowanie konturów kwiatów- ćwiczenie spostrzegawczości, utrwalanie nazw kwiatów,
nazywanie głosek na początku wyrazów.
2. Zabawa „Pokaż o czym mówię” doskonalenie umiejętności pokazywania czynności i
opisywania.
3. Doskonalenie sprawności manualnych- wykonanie portretu przyjaciela. Wykonanie drobnego
upominku dla najlepszego kolegi lub koleżanki.
4. Rysowanie kredą na kartonie- mieszanie barw.
5. Odtwarzanie wzoru z klocków lub koralików ułożonego przez dorosłego-ćwiczenie pamięci.
6. Praca plastyczna: https://mermaidscreations.wordpress.com/2012/04/12/6518/ -Planeta
dzieci - kula ziemska z foli bąbelkowej i odcisków palców
7. https://mamotoja.pl/przysmaki-z-dziecinstwa-w-roznych-krajach-swiata,dzien-dzieckaartykul,22987,r1p1.html – Informacja o smakołykach dzieci w rożnych częściach świata
Środa
1. Rozwijanie wrażliwości słuchowej -zabawa „ Policz ile razy wyklaskałam. Układanie z klocków
wyklaskanej ilości.

2. Ćwiczenia oddechowe –puszczanie baniek mydlanych- kształtowanie prawidłowego toru
oddechowego.
3. Praca z nożyczkami- cięcie pasków o różnej długości i grubości. Zwrócenie uwagi na.
prawidłowy chwyt. Układanie pasków od najdłuższego do najkrótszego lub od wąskiego
do grubego.
4. http://www.supercoloring.com/puzzle-games/how-many-kids-do-you-see-in-this-picture
– policz dzieci
5. http://kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com/2015/02/zabawy-z-balonami.html–
eksperymenty, zabawy matematyczne, ruchowe z balonami
CZWARTEK
1.

Zabawa ruchowa – zabawy z piłką .Wrzuć piłkę do kosza, podrzucaj z ręki do ręki, kozłowanie.

2.

Zabawa oddechowa „Pingpongowe piłeczki”- dmuchamy w piłeczkę tak aby nie spadła
ze stołu /zabawa w parach/.

3.

Zabawa słowna ”Moje ulubione kolory” –kończenie zdań.

4.

Praca plastyczna „Order uśmiechu” z dostępnych materiałów. Dziecko odrysowuje koło
i wycina zdobi koło wg własnego pomysłu i wręcza wybranej osobie.

5.

Dzieci świata – kolorowanki https://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/kolorowanki/dzieci-swiata

PIĄTEK
1. Ćwiczenie rozwijające analizę i syntezę słuchową wyrazów” Powiedz o jakim wyrazie
zaczynającym się na sylabę ma, te, za itp. myślę „i można określić kategorię np. warzywa.
2. Zabawa logopedyczna „Uśmieszki” - odpowiadanie na wyraz twarzy w taki sam sposób.
3. Zabawa rozwijająca orientację w przestrzeni- np. podaj zabawkę leżącą po lewej stronie.
4. Zabawa słowna „Nasza opowieść”- pierwsze zdanie układa osoba dorosła . Dziecko jest
następne i tak na przemian .Dziecko na zakończenie próbuje nadać tytuł.
5. https://dzieckiembadz.blogspot.com/2017/05/zabawy-na-dzien-dziecka.html – propozycje
zabaw pirackich na Dzień Dziecka

