
Witamy  Was  kochane  dzieci  oraz  Rodzice  po  wielkanocnej
przerwie, mamy nadzieję, ze pomimo istniejących obostrzeń czas ten
upłynął  Wam w radosnej,  pełnej  miłości  i  radości  atmosferze   

Dziś  wracamy do  pracy  i  zabawy.  W tym tygodniu  tematem
naszych  zajęć  będzie  sport Ciekawe jesteśmy kto  z  Was marzy  
o tym by być: piłkarzem, biegaczem, siatkarzem, narciarzem, hokeistą
…itd. ??

6.04.2021r. (wtorek)

Na początek zapraszamy do poznania nowej literki – znacie ich 
już bardzo dużo Dziś królową liter jest J.j 



1. Ułóżcie tyle pasków papieru ile sylab słyszycie. Ile ich
jest?

        

2. Podzielcie  wyraz  jajko  na  głoski  oraz  ułóżcie
odpowiednią liczbę kwadracików (jeden kwadrat to jedna
głoska). Oznaczcie miejsce, w którym słyszycie głoskę J.

3. Samogłoska  czy  spółgłoska?  Oznaczcie  głoski  
na niebiesko – jeśli jest to spółgłoska lub na czerwono,
jeśli słyszycie samogłoskę.



                                                                 

4. J  jak…”  –  wymyślcie  jak  najwięcej  wyrazów
rozpoczynających się od głoski J. Łatwe? To spróbujcie
teraz odszukać wyrazy, które mają głoskę J w środku lub
na końcu.

5. Ułóż  z  pomponików  literę  J  małą  i  wielką.  Możecie
wykorzystać także guziki, wstążkę itp.



6. Napiszcie  literę J,j  palcem w powietrzu,  na podłodze,  
na  dywanie,  na  plecach  mamy  lub  taty.  Następnie
rysujcie  palcem po konturach litery. Napiszcie literę po
śladzie. 

Następnie po przerywanej linii, a na końcu samodzielnie.

7. Ostanie  zadanie  polega  na  wydrukowaniu  litery  J   
z  obrazkami,  pocięciu  jej  po  liniach  i  przyklejeniu  na
kolorowy karton w odpowiedni sposób tak by powstała
poznana litera pokolorujcie obrazki. 

Udanej zabawy z literką









Drugie zajęcie będzie dotyczyło sportu  Posłuchajcie wiersza
czytanego przez rodzica  Jadwigi Koczanowskiej pt. „Gimnastyka”

Gimnastyka to zabawa, 
ale także ważna sprawa
bo to sposób jest jedyny,
żeby silnym być i zdrowym. 

Skłony, skoki i przysiady
trzeba ćwiczyć – nie da rady!
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody. 

Odpowiedzcie na pytanie co trzeba robić, aby być silnym i zwinnym?

Obejrzyjcie obrazki i powiedzcie, jakie sporty uprawiają sportowcy?
Czy chcielibyście  któryś z nich w przyszłości  uprawiać,  czy macie
ulubionego sportowca?



Na koniec zapraszamy Was na a) zabawę ruchową „Zrób to samo” –
naśladujcie  postawy  ludzików,  które  są  na  obrazkach.  (Rodzic
pokazuje  wybrane  obrazki,  a  dziecko  przyjmuje  odpowiednie
postawy, naśladując go



b)  Zabawa ruchowo – naśladowczą „Uprawiam sport” –  potrzebna
Wam  będzie  skakanka  i  piłka  np.  do  tenisa.  Rodzic  wyznacza
skakanką linię, przy której stoi dziecko i rzuca piłką, potem próbuje
od tej linii skakać w dal z miejsca. 

c) Zabawa muzyczno- ruchowa wg Marii Tomaszewskiej pt. 
„Krzyżowanie” 

https://www.youtube.com/watch?v=e4VZOtbUv9s

Jedna noga druga noga stań na palcach (wyżej)
jedna noga, druga noga, teraz nogi skrzyżuj,
Na jednej nodze stań, na drugiej nodze stań
obróć się, tup, tup, tup
Na jednej nodze stań, na drugiej nodze stań
teraz figurę zrób.

Jedna ręka
jeden łokieć
jedno ucho, drugie ucho.
Lecz choć muzykę czujemy uszu nie skrzyżujemy  nie, nie, nie (x2)
 

Dziękujemy za wspaniale spędzony czas – serdecznie pozdrawiamy
Ciocia Kasia, Ciocia Ania i Ciocia Karolina 

https://www.youtube.com/watch?v=e4VZOtbUv9s
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