ROZKŁAD ZAJĘĆ na 14.04.2021
TEMAT: Planeta Ziemia.

I.1. Oglądanie filmu edukacyjnego dla dzieci - Nasz układ słoneczny - https://youtu.be/7RiOkT1ggVI
2.Zabawa przy piosence ,,Oli i kosmiczna podróż"- https://youtu.be/vDCbBi_difY wykonuj ćwiczenia wg.
własnego pomysłu inspirowane oglądaniem i słuchaniem piosenki.
3. Nauka rymowanki ,,Ziemia nasza planeta"-( powtarzamy fragmentami).
Ziemia to nasza planeta
i na niej wszyscy mieszkamy.
Jest domem dla ludzi i zwierząt,
więc za to ją bardzo kochamy.
II.Słuchanie opowiadania UFO- N.Usenko.
Pewnego razu wróżka Alicja wybrała sie do parku na poranny spacerek. Jejku! zawołała nagle i stanęła jak
wryta. - Śni mi się czy co ? Na polance stoi ogromny talerz! Cały w różowe kwiatki! Skąd on się tu wziął?
- Przyleciał - mruknęła papuga Klarcia. Telewizji nie oglądasz czy co? To nie jest zwykły talerz tylko latający.
Nazywa się UFO. A kto to są te małe kolorowe co siedzą na nim?
- Ufoludki oczywiście. Zobacz jak płaczą. Chyba mają kłopoty. No to chodżmy im pomóc! - zawołała Alicja.
Ufoludki na widok Alicji i papugi Klary ucieszyły się i zaczęły pokazywać coś na migi. Zepsuły im się
baterrryjki i nie mogą dalej lecieć - tłumaczyła papuga Klara.
To ja im takie bateryjki wyczaruję! - Alicja podniosła swoją czarodziejską różdżkę. Niestety za pierwszym
razem wyczarowały jej się - ogórki. Za drugim - kręgle. A za trzecim - maszynka do golenia. Chyba nie dam
rady powiedziała wróżka Alicja. Ufoludki płakały coraz głośniej, zaczęły wyrywać sobie z głów czerwone
włosy. Alicja była też coraz bardziej smutna, zaczęła też popłakiwać - co się z nimi stanie!
Przestań się mazać - rozłościła się Klara. - Rusz głową!
Już wiem! - zawołała Alicja i puknęła się różdżką w czoło.
W jednej chwili z dwu stron talerza wyrosły wielkie nietoperzowe skrzydła, a z trzeciej - wielki puszysty lisi
ogon.

Pip, pip, pip, kuraa! - wrzasnęły ufoludki i skoczyły do talerza. - Pęki, pęki, pa, pa,pa!
- To na pewno znaczy -,, Hip, hip hurra" i ,,Dzięki, dzięki" - wyjaśniła papuga Klara.
- A pa, pa, pa - to sama wiesz.
A chwilę póżniej talerz, machając skrzydłami i ogonem poszybował wysoko, wysoko w górę i zniknął w
chmurach.
Tym razem Ci się udało Alicjo! - jesteś prawdziwą czarownicą powiedziała Klarcia. Nie jestem czarownicą tylko dobrą wróżką odparła Alicja i razem zaczęły się wesoło śmiać .
2. Rozmowa na temat opowiadania.
- Co zobaczyła wróżka Alicja w parku?
- Dlaczego ufoludki wylądowały w parku?
- Jak nazywa się latający talerz?
- Co wyczarowała wróżka zamiast bateryjek?
- Jak się zakończyła ta historia?
3. Karta pracy w książce nr 15.- narysujcie sympatycznego ufoludka i spróbujcie opowiedzieć o nim.
4. Zabawa ruchowa przy piosence ,,Ufoludki na urlopie"https://youtu.be/N1QVEO9D4Kw
III. 1. Praca plastyczna ,,Mieszkańcy Ziemi" Pomoce: zielona kartka wycięta w kształcie koła(planeta
Ziemia), obrazki z kolorowych gazet, nożyczki, klej.
Dzieci wspólnie z rodzicem wybierają obrazki z gazet nt. Kto jest mieszkańcem naszej planety?( ludzie,
zwierzęta, rośliny)- dzieci wycinają je, następnie naklejają na zielone koło. Rodzic zachęca dziecko do
wypowiedzi - Kogo można zobaczyć, spotkać na Ziemi?.
2. Wspólnie z rodzicem stwórzcie z dostępnych w domu przedmiotów UFO.

Czekam na fotograficzne informacje od Was -wieslawaslapek@onet.pl

