
Środa, 20.05.2020r 

Dzień dobry!

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Poznajmy dzisiaj pajączka. 

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

Malutki pajączek

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, kartka papieru, farby: czarna i biała.

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 ŚRODA 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.

Zapraszam do zabawy!

https://www.youtube.com/watch?v=iyUHe_mw1cE&vl=p  l     - Tyciutki pajączek.

Czy już wiesz, o czym będziemy rozmawiać?

https://www.youtube.com/watch?v=iyUHe_mw1cE&vl=pl
https://www.youtube.com/watch?v=iyUHe_mw1cE&vl=pl


Dziecko wybiera z dwóch symboli (np. żaba, pająk)

Wspólna zabawa- odsłuchajmy piosenkę jeszcze raz i pobawmy się razem.

Rodzic porusza palcami – tak jakby był pajączkiem i wspinał się od stóp dziecka do głowy (udając

pajączka).

Pokazuje symbol słońce – wspina się do góry

Pokazuje symbol deszcz – przesuwamy palcami od głowy do stóp

Można również śpiewać, a dziecko może decydować co ma się dziać z pajączkiem – dziecko 

wskazuje symbol – słońce – pajączek się wspina, czy deszcz – pajączek się zsuwa.

Tyciutki pajączek na górze rynny był.

Nagle przyszedł deszcz i w dół pajączka zmył.
Wyszło słoneczko deszcz wysuszyło wnet
Tyciutki pajączek po rynnie znowu wszedł.

Maluśki pajączek na górze rynny był

Nagle przyszedł deszcz i w dół pajączka zmył.
Wyszło słoneczko deszcz wysuszyło wnet
Maluśki pajączek po rynnie znowu wszedł.

Byczo duży pająk na górze rynny był

Nagle przyszedł deszcz i w dół pająka zmył.
Wyszło słoneczko deszcz wysuszyło wnet
Byczo duży pająk po rynnie znowu wszedł.

Tyciutki pajączek na górze rynny był

Nagle przyszedł deszcz i w dół pajączka zmył.
Wyszło słoneczko deszcz wysuszyło wnet
Tyciutki pajączek po rynnie znowu wszedł.

Praca plastyczna

Potrzebna będzie kartka papieru (biała lub kolorowa), czarna farba, biała farba do malowania buzi i 

oczu).

Malujemy dłonie dziecka od wewnątrz i robimy „pieczątkę” na kartce tak, aby odbiły się 4 palce. 

Przekręcamy kartkę i powtarzamy. Wtedy nasz pająk będzie miał osiem nóg. Domalowujemy 

palcem buzię i oczy białą farbą.



BRAWO! PIĘKNY PAJĄK!

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.


