
Piątek, 29.05.

Dzień dobry!

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. To już ostatni wspólny dzień maja. 

Mamy nadzieję, że nadal się z nami bawicie. Powoli zbliża się lato, teraz więcej wychodzimy, 

wyjeżdżamy, spacerujemy. Mamy nadzieję, że znajdziecie czas na małą zabawę w domowym 

przedszkolu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z 

załączników w czasie zabawy.

Żyrafa fa fa.

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, farba żółta, kartka A3, marker, 

brązowa plastelina, symbole z załącznika.

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 PIĄTEK 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)

Dziś w czasie naszego spaceru po ZOO odwiedzimy pewną Panią? Jak myślicie kto to taki? 

Zapraszamy do posłuchania piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=6TA_V6TSgvs  Żyrafa fa fa

Popatrz na ilustrację....

Czy żyrafa ma długą szyję czy krótką? 

Czy żyrafa jest w paski? 

A może żyrafa jest w łatki?

MASAŻYK AFRYKAŃSKI

 

AFRYKAŃSKIE SŁOŃCE MOCNO W PLECY PIECZE (rysowanie koła) 

NASZ DŻIP PO PUSTYNNYM PIASKU WOLNO JEDZIE (małe koła)

WTEM WIDZIMY SŁONIA, KTÓRY WOLNO CZŁAPIE (naśladowanie  chodu słonia) 

PRZY PALMIE SIEDZI MAŁPA PO GŁOWIE SIĘ DRAPIE (drapanie)

A JA PRZYTULAM SIĘ MOCNO DO MOJEGO TATY (gest objęcia partnera)

BO WŁAŚNIE BIEGNĄ DO NAS OGROMNE ŻYRAFY(uderzanie pięściami)

WTEM BURZA PIASKOWA NIEBO PRZESŁONIŁA (rysowanie chmur) 

CAŁA NASZA GRUPA W NAMIOCIE SIĘ SKRYŁA.(rysowanie trójkąta).

Zapraszamy do wykonania żyrafy. 

Dziś zrobimy żyrafę z naszej ręki. Odbijemy swoją rękę na kartce, a potem przykleimy 

plamki z plasteliny.

Smarujemy dziecku rękę od łokcia aż po palce żółtą farbą i odbijamy na kartce. Odwracamy kartkę 

do góry nogami tak by odbite przedramię było na górze, a palce na dole. Na górze dorysowujemy 

głowę żyrafie. Nasz kciuk będzie ogonem, a reszta palców to będą nogi żyrafy. Po wyschnięciu 

farby doklejamy plamki z brązowej plasteliny. Gotowa żyrafa.

https://www.youtube.com/watch?v=6TA_V6TSgvs


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.


