Kolczasty zwierz to jeż     09.X 2020
Kochane Plastusie Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do wspólnej zabawy i pracy. Dzisiaj porozmawiamy                         o naszym małym kolczastym przyjacielu. Pozdrawiam Wszystkich mocno.
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1. Zachęcam do rozwiązywania zagadek o zwierzętach Rodzic czyta dziecko stara się odpowiedzieć 
• „Zwierzęta” – rozwiązywanie zagadek M. Szeląg.
Niedźwiedź
Miodek jada na śniadanie,                                                                                                                                                                       w gawrze swoje ma mieszkanie.                                                                                                                                                    Bardzo duży z niego zwierz                                                                                                                                                                    – o kim mówię, chyba wiesz?!
Dzik
Jest to dzika leśna świnka,                                                                                                                                                                                      niech się boi jej dziecinka!                                                                                                                                                              Las poryty wszędzie będzie,                                                                                                                                                        gdzie odnajdzie swe żołędzie.
Wiewiórka
Ruda cała jak marchewka,                                                                                                                                                              skacze po gałęziach drzewka.
Jeż
Mieszka w parku oraz w lesie,                                                                                                                                                        na swym grzbiecie kolce niesie.                                                                                                                                                         W stosie liści zimą śpi                                                                                                                                                                               i o ciepłych nocach śni.
2. Ćwiczenia ortofoniczne –dz naśladuje odgłosy i chód różnych zwierząt np jeż: fu-fu, wilk: auuu, niedźwiedź mru, mru wiewiórka hop hop,
3. „Jeż na rowerze” – zabawa ruchowa z rymowanką. Dziecko kładzie się na plecach i gdy R. recytuje rymowankę, porusza nogami tak, jakby jechało na rowerze. Jeśli R. mówi powoli, dziecko także porusza nogami powoli, jeśli mówi szybko – dziecko przyspiesza.
Jeż na rowerze M. Szeląg
Na rowerze jedzie jeż,                                                                                                                                                                                                                           ty go widzisz i ja też.                                                                                                                                                                              Jeśli umiesz tak jak jeż,                                                                                                                                                                           na rowerze pojedź też!
Raz, dwa, trzy,                                                                                                                                                                                       razem z jeżem jedziesz ty!
4. Zabawy plastyczne do wyboru:
• „Narysuję jeża z kropli deszczu” – R. prosi, aby dziecko narysowało dużą kroplę deszczu na kartce ustawionej pionowo, a następnie przekręca kartkę tak, aby znalazła się w poziomie. Zadaniem dziecka jest „wyczarowanie” jeża z narysowanej kropli poprzez dorysowanie niezbędnych elementów wyglądu zwierzęcia, pokolorowanie ich oraz wycięcie i nalepienie wokół jeża jesiennych liści.
• „Jeż z ziemniaka” – praca plastyczno-techniczna. Dziecko wkłuwa w ziemniak wykałaczki, tworząc w ten sposób jeża. Na zakończenie przykleja jeżowi oczka i dorysowuje flamastrem pyszczek.
5  „W ilu liściach śpi jeż?” – zabawy matematyczne.  Dziecko, z pomocą R., rozwiązuje proste zadanie z treścią, wykorzystując do tego liczmany – liście (mogą być klocki): Jeż zagrzebał się w stosiku złożonym z 5 liści (dz. przelicza pdo pięciu). Wiatr zdmuchnął 2 liście. W ilu liściach teraz śpi jeż? R. może naprowadzać dziecko na właściwy trop, przelicza wraz z dzieckiem.
Praca dla chętnych dzieci:
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* „Jeż” –  Dziecko koloruje kredkami rysunek jeża, rozcina go na trzy części (R. musi je zaznaczyć na odwrocie kolorowanki) i ponownie składa. Na koniec nakleja złożony obrazek na osobną kartkę. 
*   Piosenka do słuchania  https://youtu.be/KNjXX09QztA
Życzę miłej zabawy i wszystkim dużo zdrowia .                                                                                                                                          Kontakt e-mail:   j.steciuk@naszabajka.com       
  file_2.wmf

  

