Piątek 12. 06. 2020r.
Temat dnia: Lekarz i Fryzjer
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1. Dzień dobry!
Wysłuchanie wiersza M. Terlikowskiej pt. ,,U pana Doktora”.
	U pana doktora
              Przed drzwiami pana doktora czeka kolejka dość spora.
             Pawełka boli brzuszek, Marek skaleczył paluszek.
             Dorotka także jest chora, bo bardzo kaszle od wczoraj.
             Małgosię wciąż boli głowa, Lalka także nie jest zdrowa.
             Wchodzi Pawełek. No śmiało! Badanie nie będzie bolało.
             Trzeba otworzyć buzię raz- dwa, Pokazać język, powiedzieć a- a- a.
             Oddychać, stanąć na wadze, potrzymać termometr- i już.
             Więc płakać nikomu nie radzę- Chyba, że jesteś tchórz.
             Pan doktor zna różne sposoby, żeby przepędzić choroby,
             przepiszę Ci proszki, Pawełku, różowe w niebieskim pudełku.
             Pan doktor smaruje palec śmiesznym lekarstwem fioletowym.
             Bolało Marku?- Prawie wcale. I palec Marka będzie zdrowy.
             A co dla kaszlącej Dorotki? Syrop. Naprawdę słodki. Małgosia pójdzie 
             na naświetlanie. A lalka? Czy nic nie dostanie?
             Prawda lalka jest trochę blada….
             Ale Małgosia sama ją zbada. Przecież Małgosia pamięta jak doktor bada
             Pacjenta.
 Po wysłuchaniu utworu, zadajemy dzieciom pytania dotyczące treści:
            - Na co chorowały dzieci w wierszu?
            - Kogo dzieci poprosiły o pomoc?
            - Jak nazywa się lekarz, który bada dzieci?
            - Czy dzieci same mogą iść do lekarza?
            - Dlaczego?
             - Kto to jest pacjent?
            - Jak nazywa się osoba, która pomaga lekarzowi?
            - Czy dzieci same mogą zażywać lekarstwa?
2. „ Jedzie karetka” – zabawa ruchowa.
Przed rozpoczęciem zabawy wysłuchajcie zagadki dźwiękowej- sygnału karetki pogotowia. Poniżej podaję link do wysłuchania:
https://youtu.be/bSIO40_IZVQ" https://youtu.be/bSIO40_IZVQ
Następnie rodzic wyjaśnia, kiedy karetka pogotowia włącza sygnał ( kiedy jedzie do chorego lub nagłego wypadku), co powinni zrobić kierowcy, gdy usłyszą ten sygnał ( kierowcy powinni zjechać z drogi, zatrzymać się i ułatwić przejazd karetce). 
Następnie dajemy dziecku krążek ( na potrzeby zabawy imitujące kierownicę) lub cos innego np. poduszkę, miskę - to kierownica i wyjaśnia przebieg zabawy. Dziecko swobodnie porusza się po Sali i naśladuje jazdę samochodem. Na dźwięk sygnału karetki pogotowia wszystkie samochody zjeżdżają na bok i zatrzymują się, aby karetka mogła swobodnie przejechać. Zachęcam do udziału rodzeństwo. 
3. ,,Czego potrzebuje lekarz?”- zabawa dydaktyczna.
Kochani, poniżej zamieściłam zdjęcia różnych przedmiotów. Przyjrzyjcie się uważnie i wybierzcie, te które kojarzą się Wam z lekarzem. 
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4. „ Fryzjer”- rozwiązanie zagadki A. Maćkowiaka.
         Jeśli chcesz swój wygląd zmienić, 
         Obciąć włosy i utlenić,
         Może zgolić je do zera,
         To iść musisz do….. ( fryzjera).
Po wysłuchaniu zagadki Rodzic zadaje pytania dotyczące pracy fryzjera:
- Co robi fryzjer?
- Jakie wykorzystuje narzędzia do swojej pracy?
- Kto z Was chodzi do fryzjera?
5. „ Fryzjer” – praca plastyczna.
Kochani, poniżej podaję link do wydrukowania. Zadanie polega na doklejeniu do głowy fryzury   z włóczki lub wełny i dorysowaniu pozostałych części głowy ( oczy, nos, usta). Jeśli nie macie możliwości wydrukowania, proponuję by rodzic odręcznie spróbował narysować kontur głowy. Miłej pracy w charakterze Fryzjera/ Fryzjerki.
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https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffunkydiva.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F06%2Ftwarz-do-pomalowania-8.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffunkydiva.pl%2Ftwarze-malowanki%2Ftwarz-do-pomalowania-8%2F&tbnid=oiNJyZsfpFDVpM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIkJa45Ijo6QIVAAAAAB0AAAAAEAg..i&docid=oi2OUssducFfoM&w=446&h=542&itg=1&q=portret%2C%20sama%20g%C5%82owa%20kolorowanka&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIkJa45Ijo6QIVAAAAAB0AAAAAEAg" https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffunkydiva.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F06%2Ftwarz-do-pomalowania-8.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffunkydiva.pl%2Ftwarze-malowanki%2Ftwarz-do-pomalowania-8%2F&tbnid=oiNJyZsfpFDVpM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIkJa45Ijo6QIVAAAAAB0AAAAAEAg..i&docid=oi2OUssducFfoM&w=446&h=542&itg=1&q=portret%2C%20sama%20g%C5%82owa%20kolorowanka&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIkJa45Ijo6QIVAAAAAB0AAAAAEAg

5. „ Jestem prawie czterolatkiem”- kształtowanie samodzielności i zaradności poprzez samodzielne zakładanie bucików.


