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Temat tygodnia; Wakacje na wsi

Nie ma to jak wakacje na wsi - Gupizna.pl - Strona z humorem
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1. Dzień dobry!
" Letnie motyle" - zabawa ruchowa. Na hasło rodzica: "Motylki latają"-dzieci nasladują lot motylka, biegają po pokoju, machając skrzydełkami ( rączkami). Na hasło: "Motylki siadają na kwiatka", dzieci siadają na dywaniku i odpoczywają.
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2. " Na wsi"- praca z obrazkiem
Proszę przyjrzeć się poniższym ilustracją, opowiedzcie, co widzicie i spróbujcie odpowiedzieć na moje pytania.
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Wakacje na wsi : Radio Olsztyn
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Sta� Fons - Autystyczny ch³opiec: Wakacje na wsi
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Spêd� wakacje z dzieckiem na wsi. Sezon na agroturystykê - Polska ...
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 Jed� na wakacje z dzieckiem na wie�, warto! Dla jego zdrowia ...
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Bezpieczne wakacje na wsi | Zagro¿enia dla dziecka na wsi | Lato ...
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Dzieci na wsi: nie ka¿de atrakcje bezpieczne w wakacje
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- Jak można spędzić wakacje na wsi?
- Kto z Was ma rodzinę na wsi i jeździ tam odpocząć?
- Czy dzieci mogą pomagać dorosłym w pracach polowych?
-Jak bezpiecznie można bawić się na wiejskim podwórku?

3. " Kurczątka do kurnika"- zabawa muzyczno- ruchowa.
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Zachęcam by włączyć dowolną muzykę, dzieci są kurczaczkami, chodzą po pokoju udając kurczątka i dziobią ziarenka, na przerwę w muzyce- odpoczywają.

4. " Jestem prawie czterolatkiem"- kształtowanie samodzielnosci i zaradnosci poprzez samodzielne ubranie się na dwór.

5. " Lato"- gimnastyka buzi i języka. Rodzic, czyta tekst, dziecko wykonuje odpowiednie ruchy.
                      Lato- Joanna Graban
Zbliża się lato. Za oknem słychać było spiew ptaków ( dzieci nasladują odgłosy ptaków). Języczek wybrał się do lasu na poszukiwanie oznak wiosny. Jechał na koniu                        ( "kląskają", uderzając szerokim językiem o podniebienie). Na łące zobaczył bociany        (wymawiają kle, kle). Zatrzymał się na lesnej polanie (wymawiają prrr). Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło ( oblizując wargi ruchem okrężnym). Swieciło słońce, wiał delikatny wiatr ( wykonują krótki wdech nosem, chwilę zatrzymują powietrze- bezdech- i długo wypuszczają ustami). Było ciepło i przyjemnie ( usmiechają się rozchylając wargi). Na skraju polany zakwitły letnie kwiaty. Pachniało latem ( dzieci oddychają głęboko, wdychając powietrze nosem, wydychając ustami) języczek pochylił się i powąchał kwiaty ( wdychając powietrze nosem, wydychając ustami) i kichnął ( kichają wymawając apsik). W tym momencie zauważył przeciskającego się przez zarosla zaspanego jeża ( ziewają; przeciskają język między złączonymi zębami). Zrobiło się późno. Języczek wsiadł na konia i pogalopował do domu ( " kląskają", uderzając szerokim językiem o podniebienie).

Bocian bia³y � Wikipedia, wolna encyklopedia
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