
 Piątek 16.04.2021.

Witam Kochani w ostatnim dniu zabawy i nauki na odległość.

Temat: Gwiazdy na niebie
 Zabawa ortofoniczna: "Kosmiczny język"   
   Myślę, że każdy chciałby kiedyś polecieć w kosmos. W takiej podróży na pewno 
przyda  się  znajomość  kosmicznej  mowy.  Rodzic  będzie  teraz  wypowiadał 
kosmiczne  sylaby  a  Ty  będziesz  powtarzał.  Słuchaj  uważnie  bo  będzie  coraz 
trudniej.
- Rodzic wypowiada po jednym słowie, a dziecko powtarza: nem;  nen;  non;  trulo; 
 lulo;  lilo;  bra;  bre;  bri;  bro;  ke; ka;
- Rodzic wypowiada po dwa słowa naraz, dziecko powtarza: nem ne;  no trulo;   lulo 
bra;   bre bri;   bro ke;   trulo lulo;  nem lulo;  bri trulo;
- Rodzic wypowiada po trzy słowa naraz: nem ne no;   trulo lulo bra; bre bri bro;  ke 
nem nen;  lilo bra ke;  bri bro ka;
- A teraz całe kosmiczne słowa: aplepaplu, melabolombys, kolosimanus, salenelius;
Jak myślisz co mogą oznaczać te słowa? A może ty masz pomysł na kosmiczny 
język.
  Rozwiąż zagadki:
-   Co  to  za  przestrzeń  między  Ziemią,  Księżycem  planetami  oraz  między 
gwiazdami? (Kosmos)
 -   Zawsze jest nad nami. To płacze czasami deszczem, to śmieje się słońcem albo 
gwiazd tysiącem. (Niebo)
-   Kiedy po niebie wędruje nocą, dokoła nim gwiazdy migocą. Raz jest jak rogalik, 
raz okrągły jak talerz. Kiedy słońce wschodzi, wnet z nieba ucieka. (Księżyc)
-   Co to za złota świetlana kula, która swym ciepłem Ziemię otula? (Słońce)
-   Z ziemi do gwiazd mknie pocisk złoty, szybszy niż wiatr i samochody. (Rakieta) - 
-   W  dzień  ich  nie  ujrzysz,  chociaż  są  nad  nami. Można  je  zobaczyć  nocą  i 
wieczorami. (Gwiazdy)
-  Co  to  za  okrągła  planeta,  na  podstawie  bez  wód,  tlenu  i  słońca  nie  są 
ważne. (Ziemia)
  Lot na Księżyc - opowieść ruchowa
-  Przygotowujemy się do lotu na księżyc.
- Wkładamy kombinezon, który uchroni nas przed niską lub wysoką temperaturą 
(wykonujemy ruch suwaka sssssssssssss ....),
-  Zakładamy specjalne buty (tup, tup).
-  Idziemy do rakiety (tup, tup, tup),
-  otwieramy właz do rakiety (klaskanie językiem).
-  Wskakujemy do środka (hop)
-  Zamykamy właz (klaskanie językiem).
-  Siadamy na fotelu (siup).
-  Zapinamy pasy (klap).
-  Zanim wystartujemy, należy zapłacić za podróż, nasz lot będzie kosztował jeden 
szeroki uśmiech, kto chce lecieć z nami i ładnie się bawić. Odpalamy silniki  i 
odliczamy, a na hasło start podnosimy wysoko ręce. 5, 4, 3, 2, 1 .... Start
 
Muzyczna gimnastyka - https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


Ćwiczenia z małą poduszką – połóż się na plecach  przenieś między stopami 
poduszkę z lewej strony na prawą, unoś z poduszką nogi do góry, przejdź z 
poduszką  na  głowie  wyznaczony  przez  rodzica   odcinek  (kształtowanie 
równowagi); wykonaj skłony w przód z poduszką uniesioną do góry , skręty w 
prawą i lewą stronę z poduszką trzymaną w wyprostowanych rękach.

–
   Praca twórcza „W Krainie Gwiazd” - wykorzystaj różne materiały plastyczne, 
lub skorzystaj z internetowych pomysłów na fajne zajęcia  .

 10 Pomysłów na zabawy plastyczne -  https://www.youtube.com/watch?
v=1qmiCGgUvMM

  Na  zakończenie  prace  porządkowe  w  swoim  pokoju,  wycieranie  kurzu, 
przecieranie zabawek, układanie książeczek i zabawek . 

 ŻYCZYMY MIŁEGO DNIA. DO ZOBACZENIA W PRZEDSZKOLU!!! 

Nie zapomnij zabrać do przedszkola książek oraz kart pracy!

https://www.youtube.com/watch?v=1qmiCGgUvMM
https://www.youtube.com/watch?v=1qmiCGgUvMM

