
Wtorek, 19.09.2020

Dzień dobry!

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Dzisiaj poznamy żabę. Zachęcamy 

wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli w czasie zabawy.

ZIELONA ŻABA

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, kartkaA3, klej, zielone kółka 

origami- dwa duże, dwa małe, jedno średnie (jeśli nie mamy gotowych kółek, można powycinać). 

dwa czarne kółka (mniejsze od zielonych- małych), skrawek czerwonego papieru na język żaby . 

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 WTOREK 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)

Posłuchaj  piosenki, dzięki której dowiesz  się, kogo dziś spotkamy na łące.

W trakcie słuchania piosenki pokazujmy dziecku  symbole.

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s  My jesteśmy żabki.

Przeczytajmy sobie wierszyk i spróbujmy pokazać go gestami.

(np.: słychać dookoła- ugiętą dłonią dotykamy ucha i rozglądamy się na boki.)

BOCIAN I ŻABY

Kle, kle, kle, kle – słychać dookoła.

Co to? Co to? Bocian żabki woła! 

Przyfrunął na łąkę, przystanął na nodze. 

A zielone żabki bały się go srodze, 

a zielone żabki bały się go srodze. 

Kum, kum, kum, kum– tak cicho kumkały.

Hop, hop, hop, hop– w trawę uciekały.

Zadajemy dziecku proste pytania, na które ma odpowiedzieć poprzez wskazanie symbolu. Można 

po każdym pytaniu, przeczytać jeszcze raz odpowiedni fragment wiersza, jeśli jest taka potrzeba.

Kogo wołał bocian? (Do wyboru dwa symbole: żaba, pies)

Gdzie przyfrunął bocian?  (Do wyboru dwa symbole: łąka, dom)

Kogo bały się żabki? (Do wyboru dwa symbole: bocian, pies)

Jakiego koloru są żaby? (Do wyboru dwa symbole: zielony, biały)

A co może być jeszcze zielone? Poszukamy?

Warto dziś  ubrać coś zielonego sobie  i dziecku (apaszkę, koszulkę, skarpetki). Porozkładajmy 

wcześniej (na wysokości oczu dziecka),  jakieś przedmioty w kolorze zielonym. Mogą to być  np. 

klocki, zabawki. Zadaniem dziecka jest wyszukać tylko zielone przedmioty. 

Brawo! Odnalazłeś wszystkie, zielone przedmioty!

Zapraszam Was do wykonania pracy plastycznej ! W trakcie wykonywania naszej pracy 

plastycznej, pokazujmy dziecku części ciała na sobie, np.: przyklejamy brzuch żabie- pokazujemy 

swój brzuch, mówiąc my też mamy brzuch. 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s


Żaba z kółek origami- Na niebieską kartkę A3 naklejamy duże koło – brzuch żaby. Przecinamy 

kolejne duże kółko. Wysoko na brzuchu, naklejamy połowę dużego koła- głowę żaby. Pod krawędź 

głowy wklejamy dwa małe koła z czarnymi środkami- oczy żaby. Na dole głowy przyklejamy 

wycięty czerwony język. Przecinamy średnie kółko na pół, to będą nogi żaby. Przyklejamy je pod 

brzuchem żaby.

Brawo! Żaba gotowa!

Umyjmy dłonie wodą i mydłem.

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.


