
Poniedziałek 08.06.

Dzień dobry!

Witamy dzieci i rodziców w przepysznym i zdrowym tygodniu. W tygodniu owoców letnich. 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z załączników w 

czasie zabawy. Wciąż czekamy na zdjęcia do filmu na koniec roku. Kilkoro rodziców przesłało już 

zdjęcia, za co bardzo dziękujemy i czekamy na innych:)

Owoce lata.

Potrzebne rzeczy: komputer z dostępem do internetu, symbole z załącznika, wydrukowane obrazki 

owoców, karta pracy, farby, plastelina, koszyczek, maskotka miś.

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć, ale też 

zaśpiewać do jakieś znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..)

DZISIAJ PONIEDZIAŁEK x 2

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza)

NA ZAJĘCIA DO NAS  

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce)

UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE,

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie)



Zapraszam do posłuchania wiersza.

Przygotowujemy sobie koszyczek i małego misia, którego sadzamy obok koszyczka. Do koszyka 

wkładamy symbole owoców, które pojawiają się w wierszu. Czytając wiersz wspólnie 

wyszukujemy symboli w koszyku.

USIĄDŹ MISIU PRZY STOLICZKU,

ZOBACZ, CO JEST W TYM KOSZYCZKU.

TRUSKAWECZKA SIĘ  CZERWIENI,

AGREST ZIELENIĄ SIĘ MIENI.

WIŚNIE BŁYSZCZĄ NAM MAŁE ,

PORZECZKI CZERWONE ,CZARNE I BIAŁE .

DZISIAJ JEMY JAGODY I  MALINKI,

CHOCIAŻ KUSZĄ NAS LANDRYNKI.

Pytania do wiersza (w znalezieniu odpowiedzi, jeśli trzeba pomagają rodzice):

Co znajdowało się w koszyczku? (owoce)

Czy w koszyczku były też landrynki? (nie)

Czy landrynki są zdrowe? (nie)

Czy owoce są zdrowe? (tak)

PIOSENKA

Pobawmy się teraz przy piosence. 

Zaprośmy do tańca misia i innych domowników.

https://www.youtube.com/watch?v=vthspfweNdA  Jagodowy krasnal

Jaka wesoła była ta piosenka. Czy wiesz jakie owoce zbierał krasnal?

Dziecko odpowiada na pytanie wybierając z symboli wyjętych z koszyczka. Dla ułatwienia można 

dziecku dać  wybrać z dwóch symboli. 

ZABAWA W DOBIERANIE PAR. Wycinamy obrazki  i rozkładamy w rozsypance przed 

dzieckiem. Dziecko wyszukuje takich samych owoców.  Znalezione pary umieszcza w koszyczku. 

Dla ułatwienia można ułożyć przed dzieckiem tylko dwie pary owoców. Za każdym razem 

nazywamy owoce, jakich szukamy i pokazujemy dziecku symbol.

https://www.youtube.com/watch?v=vthspfweNdA




Zapraszam do zrobienia pracy plastycznej (karta pracy poniżej).

Dajemy dziecku do wyboru farby lub plastelinę. W zależności od wyboru dziecko maluje owoce 

odpowiednimi kolorami farb lub wykleja  plasteliną.

Brawo! Piękna praca. Teraz możemy umyć ręce.

W załączniku symbole do owocowego tygodnia.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres

mailowy: domowo393@gmail.com

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.




