Zajęcia przedszkolne – wtorek – 30.03.2021r.

TEMAT: „ Zakładamy hodowlę owsa – przygotowujemy się do świąt”.

GIMNASTYKA: improwizacja ruchowa wiersza A. Olędzkiej:
„Dobieramy się parami

-

rodzic i dziecko,

Raz, dwa, trzy

-

klaszczemy w ręce trzy razy,

Teraz sobie pomachamy -

machamy

Raz, dwa, trzy

klaszczemy w ręce trzy razy

-

Trzy przysiady wnet zrobimy - robimy przysiady
Raz, dwa, trzy

-

klaszczemy w ręce trzy razy

Już za ręce się łapiemy

-

łapiemy się za ręce

Raz, dwa, trzy

-

klaszczemy w ręce trzy razy

I wesoło się kręcimy

-

kręcimy się w koło

Trenujemy razem biegi

-

biegniemy w miejscu

Raz, dwa, trzy

-

klaszczemy w ręce trzy razy

Uśmiechamy się do siebie -

uśmiechamy się

Raz, dwa, trzy

trzy razy klaszczemy w ręce.

-

1. Co to jest zboże, jakie znacie rodzaje zbóż ? – dziecko wypowiada się, rodzic
podpowiada, naprowadza dziecko.
2. „Kłos” – wyjaśnienie pojęcia, podział wyrazów : kłos, kłosy na sylaby, głoski.
3. „Co powstaje z ziaren?” – zapoznanie ze sposobami wykorzystania zbóż w przemyśle.
– żyto – mąka żytnia, kasza manna, pasza
- pszenica – mąka pszenna, otręby pszenne, kasza, mąka do wyrobu makaronów,
mąka krupczatka
- owies – płatki owsiane, otręby owsiane, pasza
4. Zabawa ruchowa do piosenki : „Ręce do góry hopsasa”.
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A

5. W którym produkcie ukryło się zboże ? – wypowiedzi dziecka ( do tego pytania można
wykorzystać ilustracje artykułów spożywczych wyciętych z gazetek reklamowych np.
chleb, bułki, owoce, lody, placki itp. )
Dzieci wybierają spośród obrazków te, które zawierają zboże, opowiadają co wybrały.

6. „Zboże” – wykonanie wspólnej pracy:
– rodzic kładzie na stole arkusz papieru ( może być szary, mogą być złączone dwie
białe kartki ze zwykłego bloku rysunkowego ), z napisem „ ZBOŻE”. Dziecko dokleja
wybrane wcześniej z gazetki obrazki w dowolnym miejscu.
7. Zabawa ruchowa z elementem marszu: „Słuchaj uważnie” :
- marsz po obwodzie koła, na sygnał np. klaśnięcie w ręce zmiana kierunku ruchu (
częste zmiany ).
8. Co jest potrzebne roślinom do życia? – wypowiedzi dziecka
- podłoże
- słońce
- woda
9. Przygotowujemy się do świąt – zakładamy hodowlę owsa – kolejne czynności dziecka:
- nasypanie ziemi w doniczkę,
- wysiew owsa,
- przysypanie ziemią,
- ustawienie w miejscu słonecznym,
- podlanie
10. Zabawa ruchowa: „Siejemy owies”
- dziecko porusza się po dywanie, na sygnał słowny: siejemy owies nachylają się i
naśladują sianie owsa.
11. Zadanie dla dzieci 6 letnich:
„Sylaby do pary” – rodzic rozkłada na stole karteczki z wcześniej napisanymi sylabami,
zadaniem dziecka jest złożenie sylab w wyrazy np. wo – da, gu – ma, ki – wi, ko – ty, ra –
ki, ta – ta, wa – ga, odczytanie wyrazów, głoskowanie poszczególnych wyrazów.

PODSTAWA PROGRAMOWA: 1/5,8,9 2/7,11

3/8,9

4/1,2,4,5,8,14,18

