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WITAJCIE KOCHANE MISIE     

Przed nami kolejny tydzień zabaw i zadań do wykonania, mamy nadzieję,
że jesteście gotowi!

1. „MAŁY, WIĘKSZY, NAJWIĘKSZY”- to ćwiczenie rozwijające umiejętność
klasyfikowania  przedmiotów wg wielkości.

Zadaniem dziecka jest wskazać, który miś, następnie lalka, klocek,  jest 
mały, większy, a który największy:

          



         



Zachęcamy do zabawy i układania w ten sposób przedmiotów znajdujących 
się w domu- mogą to być prawdziwe misie, lalki, klocki, autka, książeczki czy
cokolwiek innego nadającego się do bezpiecznej zabawy 

2. „OTO KINO”- prosimy o pokazanie dziecku obrazków, i zapoznanie go 
z tematyką kina- kino jest miejscem, gdzie na dużym ekranie, większym
od tabletu i telewizora, można obejrzeć film czy bajkę. W kinie mieści
się bardzo dużo ludzi, aby wejść do kina należy kupić bilet i odszukać
właściwe miejsce. Należy się tam zachowywać cicho, gdyż rozmowy  
w trakcie  oglądania  filmu przeszkadzają  innym.  W kinie  można  jeść
zakupione  przed  wejściem przekąski,  należy  jednak  pamiętać  o  tym,
żeby  przed  wyjściem,  po  skończonym  seansie,  pozostawić  po  sobie
porządek.

    KASA BILETOWA



  BILET



SALA KINOWA

EKRAN

3. „DO KINA”- opowieść  ruchowa.  Prosimy  o  przeczytanie  opowieści,
 a  dzieci  o  ilustrowanie  jej  treści  ruchem.  Pierwszy  raz  najlepiej  



z  rodzicem,  który  pomoże  w  pokazywaniu  odpowiednich  ruchów:

Zapraszam Cię na wyprawę do kina (dziecko maszeruje po pokoju).
Przechodzimy przez przejście dla pieszych  (dziecko podnosi jedną rękę
w górę).  Teraz musimy stanąć w kolejce i kupić bilet (dziecko staje,
podaje  „pieniądze”,  kiwa  główką  na  znak  podziękowania).  Kupmy
przekąski (dziecko masuje swój brzuszek). Jesteśmy już coraz bliżej, po
cichu wejdźmy do sali (dziecko skrada się na paluszkach),  odszukajmy
miejsce (dziecko rozgląda się  na boki).  Jest! Siadamy w fotelu (siad
skrzyżny, czyli po turecku, plecy wyprostowane). Film bardzo nam się
podoba! (dziecko uśmiecha się szeroko),  ale już czas wracać do domu
(dziecko wstaje  z  dywanu i  ponownie  maszeruje  po całym pokoju). 

4. „JAKA TO BAJKA?”- zagadka dla dzieci- zadanie dzieci polega na 
odgadnięciu, z jakich bajek pochodzą te obrazki:









5. „NA MIEJSCA”- zabawa orientacyjno- porządkowa. Prosimy rodzica 
o zawieszenie na ścianie czy innym wolnym miejscu obrazka 
przedstawiającego „ekran kinowy”, może równie dobrze to być plakat 
ulubionej bajki. Dziecko spaceruje po pokoju (zachęcamy do wspólnej 
zabawy), a na dźwięk muzyki filmowej siada na dywanie, przodem do 
ekranu. Gdy muzyka milknie, ponownie zaczyna spacerować.

6. „POPCORN”- na zakończenie spotkania z kinem, zapraszamy dzieci 
do pokolorowania ulubionej przekąski ludzi spędzających czas w kinie: 
popcornu.



MIŁEJ ZABAWY I POZDRAWIAMY!!!


