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                                                                                                                                                             Tematyka wiosenna dostarcza mnóstwa inspiracji do rozwijania umiejętności posługiwania się liczebnikami. Zaprezentowane wiosenne zabawy liczbowe angażują dzieci do przeliczania, używania liczebników porządkowych i porównywania liczebności zbiorów. 
Witam Was Kochani . Dzisiaj pobawimy się razem z biedroneczkami w różne zabawy matematyczne.
,,Biedroneczko leć do nieba                                                                                                                                                                                           Przynieś mi kawałek chleba!”
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1.  Posłuchajcie piosenki i odpowiedzcie na pytanie: O jakim owadzie mieszkającym na łące jest piosenka?
 https://youtu.be/vTyC8xJa9rs?t=3
A czy wiecie, że biedronkę można nazywać również boża krówka?
2. ,,Biedronka” – przygotowanie pomocy do zabaw.
Z czerwonego papieru wytnijcie koło, podzielcie je czarnym flamastrem na pół. Doklejcie mniejsze czarne koło oraz dwa małe czarne paseczki - jako głowa biedronki z czułkami. Dodatkowo wytnijcie około 15 małych czarnych kółeczek – będą to kropki biedronki. Kropek nie naklejamy! Kropki będą nam potrzebne do zabaw.
Z kolorowego papieru wytnijcie duży kwiat.
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3. ,,Biedroneczki są w kropeczki” – zabawy matematyczne.
* Odwzorowywanie kropek biedronki. Potrzebna będzie przygotowana wcześniej biedronka oraz czarne kropki. Rodzic układa kropki na jednej połowie biedronki, dziecko układa tak samo kropki na drugiej części. Możecie spróbować policzyć kropki.  Karta pracy       https://4lomza.pl/foto/2020/05/200504082804.webp
*,,Gdzie jest biedronka?” – zabawa rozwijająca kierunki w przestrzeni.
Potrzebny będzie szablon kwiatka oraz biedronka.  Dziecko kładzie  biedronkę według instrukcji rodzica, np. ,,biedronka lata nad kwiatkiem”, ,,biedronka usiadła na kwiatku”, ,,biedronka lata obok kwiatka”, ,,biedronka schowała się za kwiatkiem”, ,,biedronka odpoczywa pod kwiatkiem”.
*,,Kropki biedronki” – ćwiczenie oddechowe z kostką do gry. Przygotujcie  szablon biedronki,  czarne kółeczka – kropki, kostkę do gry oraz słomkę. Dziecko rzuca kostką do gry i ile oczek wypadnie tyle kropek musi przenieść za pomocą słomki na szablon biedronki, następnie dziecko zdmuchuje wszystkie kropki z biedronki i zabawę kontynuuje.  Zabawę powtarzamy wielokrotnie aż do znudzenia.
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4. ,,Biedronki na listkach” – zabawa ruchowa. Czas się poruszać. Zapraszam do zabawy ruchowej przy piosence pt. ,,Biedroneczka”. Dziecko porusza się w rytm muzyki, udaje latającą biedroneczkę. Gdy rodzice zatrzymają piosenkę, dziecko kuca – biedronka siada ,,na listku”. Podczas słów wyliczanki dziecko podskakuje, rytmicznie klaszcze w dłonie.
Piosenka pt.  "Biedroneczka"   https://www.youtube.com/watch?v=FMscggrTqYk                                                                                                                      file_4.wmf

                                                                                                                                                                                5. Gimnastyka buzi i języka z biedronką – zabawa relaksacyjna, logopedyczna.  Zakręć kołem i wykonaj ćwiczenia zaproponowane przez biedronkę – bożą krówkę.
https://wordwall.net/pl/resource/1016515/%C4%87wiczenia-logopedyczne/gimnastyka-buzi-i-j%C4%99zyka-z-biedronk%C4%85
6. ,Biedronka” – praca plastyczna.
- Przyklej czarne kropki do szablonu biedronki z wcześniejszych zabaw matematycznych. Biedronkę możecie nakleić na białą kartkę oraz ozdobić tło. 
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7. Dla chętnych -                                                                                                                                                                               Zadanie 1 Narysuj biedronkę po śladzie. Pokoloruj.  https://4lomza.pl/foto/2020/05/200504082656.gif
Zadanie 2  Pokoloruj tyle obrazków ile jest kropek  https://i.pinimg.com/originals/d1/20/06/d120064f8f7e2d1212303cabe130d00c.png
Zadanie 3  Policz http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna4.jpg
Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia.
kontakt z wychowawcą  e-mail:  j.steciuk@naszabajka.com  lub dostępne komunikatory


