ROZKŁAD ZAJĘĆ NA 16.04.2021.
TEMAT: Na niebie słońce i księżyc
1. Powtórzenie rymowanki:
Ziemia to nasza planeta,
i na niej wszyscy mieszkamy.
Jest domem dla ludzi i zwierząt
więc za to ją wszyscy kochamy.
2.Układanie puzzli nt. Rakieta ( potnij obrazek na kilka części) zadaniem dziecka jest ułożyć w jedną
całość.

3.Zabawa ruchowo- naśladowcza do piosenki ,,Oli i kosmiczna podróż" https://youtu.be/vDCbBi_difY
II. Oglądanie filmu ,,Przygoda z kosmosu Peppa Pig!" https://youtu.be/E8zsnKKpuvs
- Gdzie wybrała się świnka Peppa ze swoimi przyjaciółmi i rodzicami?
- Co ciekawego zobaczyli w muzeum ?
- Co ciekawego robiła Peppa z przyjaciółmi w muzeum?
- Jakie smakołyki były w księżycowym sklepie?
1. Zabawa orientacyjno- porządkowa ,,Dzień - noc" Dziecko spaceruje po pokoju na hasło rodzica DZIEŃ naśladuje np. grę w piłkę( rzucanie, odbijanie), na hasło NOC - dziecko kładzie się na podłodze, kanapie i
udaje że śpi.
2.Praca plastyczna pt.,, Dzień i noc" Pomoce: żółta, niebieska i czarna kartka A4, żółta plastelina, nożyczki,
klej, obrazki charakterystyczne do aktywności w ciągu dnia i nocy.
- Oglądanie filmu ,,Dzień i noc" -https:/ https://youtu.be/1ox9oGERipo

PYTANIA DLA DZIECKA:
- Kiedy na niebie świeci słońce?
- Co robimy w dzień? ( jesteśmy w przedszkolu, spożywamy posiłki, bawimy się, jeżdzimy na rowerze,
ludzie pracują, zwierzęta jedzą, poruszają się)
- Kiedy na niebie świeci księżyc?
- Co robimy nocą?( zwierzęta śpią, ludzie śpią)
Wykonanie pracy plastycznej:
Rodzic z dzieckiem wyszukuje w gazetach, starych książkach obrazki charakterystyczne dla aktywności w
dzień i w nocy.
Rodzic wycina z żółtego papieru koło(słońce) , rogalik ( księżyc).
Zadaniem dziecka jest umieszczenie tych elementów na poszczególnych kartkach:
Na niebieskiej - nakleja słońce, dokleja z plasteliny promyczki oraz obrazki z gazet na temat ,,co robimy
w dzień?".
Na czarnej kartce naklejamy księżyc, doklejamy żółte gwiazdki z plasteliny oraz obrazki na temat ,,co
robimy w nocy?"
Zabawa przy piosence ,,Ufoludki na urlopie" https://youtu.be/N1QVEO9D4
Kolorowanie kredkami nt.,, Peppa i zabawa w kosmos"
Ufoludki na urlopie,Krasnoludi po wykonaniu zadań też zapraszam do odpoczynku i do zobaczenia w
poniedziałek w grupie w przedszkolu - pa,pa.

Czekam na wasze ciekawe zdjęcia z wykonywanej pracy - wieslawaslapek@onet.pl

