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Ilustracja telefonu  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTWFHDkgYKUc8Zpq8tqqrkB34htStlI-JGqJaGw1dkK5RvcfhZ9HZwIJM_MTlu6utL6hzY&usqp=CAU
1. Rozwiązywanie zagadek dotyczących tematu poczty.
W wielkiej torbie listy noszę.                                                                                                                                                            Wszyscy zwą mnie… (listonoszem)
Na poczcie ich sterta.                                                                                                                                                                              Jedna biała to… (koperta)
Gdy list napiszesz i do koperty włożysz,                                                                                                                                              naklej na niej koniecznie… (znaczek pocztowy)
Dryń, dryń, dryń! Pik, pik, pik!                                                                                                                                                             Odbierz mą słuchawkę w mig!                                                                                                                                                             Jak odbierzesz, ”halo” mów,                                                                                                                                                                       a w rozmowie nie szczędź słów! ( telefon )
2. Halo, halo – słuchanie  piosenki.                                                                                                                                                           
 Tekst piosenki -   https://youtu.be/34t7zRQH_y4
Halo, halo
sł. i muz. Joanna Bernat
1. Halo! Halo! – tak słychać w telefonie.                                                                                                                                            Halo! Halo! – powtarzać lubię sam.                                                                                                                                                          Halo! Halo! – do taty dziś zadzwonię.                                                                                                                                      Porozmawiać z nim ochotę mam.
 2. Stuku! Stuku! – napiszę SMS-a.                                                                                                                                                                                 Stuku! Stuku! – literek równy rząd.                                                                                                                                                  Stuku! Stuku! – na SMS-a czeka                                                                                                                                                             babcia, która jest daleko stąd.
3. Dzyń! dzyń! dzyń! dzyń! – telefon znowu dzwoni.                                                                                                                                      Dzyń! dzyń! dzyń! dzyń! – odbiorę dzisiaj sam.                                                                                                                                   Dzyń! dzyń! dzyń! dzyń! – pobawię się z mamusią                                                                                                                                    bo telefon taki ładny mam!
3.  „Halo, halo” – zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence:
a) aktywne słuchanie piosenki. Dziecko, słucha piosenki w siadzie skrzyżnym, naprzemiennie klaszcząc w dłonie i uderzając dłońmi o uda (klaśnięcie, udo, klaśnięcie, udo).
b) „Złap pauzę” – zabawa słuchowa. Dziecko chodzi po pokoju w rytmie piosenki. W momentach pauz zatrzymuje się na dwie sekundy i rytmicznie klaszcze dwa razy w dłonie.
c) „Telefony” – zabawa rytmiczna. R.  daje dziecku dowolny instrument muzyczny, lub dwie łyżki drewniane Dziecko wystukuje rytm melodii
4. „Głuchy telefon” – zabawa słuchowa. Dziecko siedzi przed Rodzicem.  R. mówi dziecku na ucho  dowolny tekst. Dziecko  mówi tekst na głos. R. , nie  powtarza  wielokrotnie tekstu, wymyśla w miarę proste teksty w formie równoważników zdań, np.: Telefon do przyjaciela...  Można zamienić się rolami. 
5. „Telefony” – zabawa słownikowa. R. prezentuje różne rodzaje telefonów: stacjonarne z kablem, komórkowe. Dziecko porównuje je. R. zadaje dziecku pytanie: Czym różnią się te telefony?.                                                                                                   *Różne telefony ilustracja   https://lh3.googleusercontent.com/proxy/R6p7ekujGu5ZI8r1IwmDmpeM1nbn_-IttlbmwTDZh-b0vOACMauDCNRhf_meh0Xcts1vaDiOhhGyVwqy_1jfepwU_bEzHNdDDwXFxVfItcAmVIAZ6BMHg943qsio8dC5KBAoq2JGMerU
*Telefony dawniej i dziś  https://dawniejdzisiaj.pl//uimages/services/dawniejdzisiaj/i18n/pl_PL//201212/1356950698_by_Bartek03.jpg?1356950698
6. „Do czego potrzebny jest telefon?” – dywanik pomysłów. Dziecko wymyśla różne przeznaczenia i sytuacje, do których może być potrzebny telefon (wszystkie pomysły są dobre). R. porusza również temat przekazywania życzeń świątecznych przez telefon (rozmowa, sms).
7. Dla chętnych dzieci:
 „Telefon” – praca plastyczno-techniczna. Wykonanie telefonu do zabawy z dwóch pudełek po jogurtach i sznurka. Wykorzystanie zrobionego telefonu do przekazania sobie życzeń świątecznych.  R. zwraca uwagę na bezpieczeństwo dziecka podczas robienia dziurek w kubkach.                                                                                                                                                                                        *  Film -  Telefon z kubków   https://youtu.be/XNfoiy5Te5Q
Pozdrawiam serdecznie, życzę miłej zabawy.
kontakt z wychowawcą  e-mail:  j.steciuk@naszabajka.com  lub dostępne komunikatory



