Liczymy patyczki
23 czerwca 2020 roku
Wszystkim Tatusiom z okazji święta
życzymy wielu pogodnych chwil,
odpoczynku od codziennych obowiązków
oraz mnóstwa zabawy ze swoimi dziećmi!
1. Kończenie rysowania szlaczków. Dzielenie nazw obrazków na sylaby
(lub na głoski).
(karta pracy, strona 73)
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
2. Zabawy ruchowe – Rytmika pana Dominika.
https://www.youtube.com/watch?v=r5lNKk0Ntzo
3. Ćwiczenia w liczeniu za pomocą patyczków.
(Potrzebne Wam będą w różnych kolorach, znaki, liczby)
•

Dziecko bierze tyle patyczków ile ma palców u rąk

Układanie z patyczków kształtów figur geometrycznych
Dziecko układa z patyczków trójkąt, prostokąt, kwadrat. Określa, ile patyczków
potrzebowało do ułożenia kształtu każdej figury.
Układanie patyczków według kolorów
Dziecko liczy patyczki w każdym kolorze. Podaje całkowitą liczbę patyczków,
mówiąc np., 3 patyczki czerwone dodać 4 patyczki zielone i dodać 3 patyczki żółte
to razem 10 patyczków.
Układanie działania ilustrującego liczbę patyczków. Np.
3 + 4 + 3 = 10
Odkładanie patyczków, np. w kolorze żółtym
Dziecko liczy pozostałe patyczki, mówiąc:
10 odjąć 3 to siedem.
Układa działanie:
10 – 3 = 7
Odkładanie patyczków, np. czerwonych
Dziecko liczy pozostałe patyczki, mówiąc:
7 odjąć 3 to cztery.
Układa działanie:
7–3=4

4. Oglądanie obrazków. Opowiadanie, co się na nich dzieje. Zastanawianie się i
mówienie, co Ada robiła kiedyś, co robi teraz, a co będzie robić w przyszłości.
Wymienianie kolorów kredek.
(karta pracy, strona 74)
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf

5. Utrwalanie nazw miesięcy na podstawie fragmentu wiersza Krystyny DatkunCzerniak „Rok“.
W styczniu Nowy Rok przychodzi,
często mrozem grozi.
W lutym czyni tak samo.
W marcu bywa jak w garncu (...).
Kwiecień z majem
w zieleni skąpane (...).
Czerwiec obiecuje
radości wiele, bo
– moi przyjaciele –
lipiec i sierpień to wakacji czas (...).
Wrzesień i październik
zmieniają kolory ziemi (...).
W listopadzie
smutek na drzewach się kładzie.
A w grudniu zmęczony pracą Stary Rok
żegna się i... zaprasza Nowy Rok. (...)
6. Zabawy na świeżym powietrzu według pomysłu dzieci.
Pamiętajmy o bezpiecznej zabawie.

Kochani
Dzisiaj jest szczególne święto,Dzień Ojca ☺
Z tej okazji przygotujcie laurkę według własnego pomysłu
i wręczcie ją tatusiom, mówiąc poznany wierszyk.
Kochany tato – zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu jest zawsze fajnie:
i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj w Dniu Ojca za wszystko chcę Ci dziękować,
skromny bukiecik i laurkę w prezencie podarować.

