WTOREK 28.04.2020r.
TEMAT DNIA: ,,O ZŁOTEJ KACZCE”.
1. Dzień dobry! Witam pięknie we wtorek.
,,Moje ręce”- zabawa plastyczna. Kochani, czy macie jeszcze prace z odciśniętymi wczoraj dłońmi?
Teraz będą nam potrzebne - zadaniem Waszym będzie.....dorysować wg. własnego pomysłu buzie, tak by były wesołe. Proszę pochwalić się pracami - wysyłając je na mail przedszkola.
2.Wysłuchanie ,,Legendy o Złotej Kaczce” - proszę by dzieci usiadły sobie wygodnie,      a rodzic by włączył legendę i wraz z dzieckiem wysłuchał. 
Poniżej podaję link do legendy.
https://youtu.be/ns3uGJghxdI
Po wysłuchaniu porozmawiajcie o tym, co usłyszeliście, o treści:
- Jak miał na imię chłopiec, który spotkał złotą kaczkę?
- Gdzie mieszkała Złota Kaczka?
- Jaki warunek kaczka postawiła chłopcu?
- Czy chłopiec podzielił się z kimś złotem?
- Co stało się ze złotem?
3. ,,Wielkie skarby”- zabawa badawcza. Bardzo proszę, by rodzic przygotował ,,magiczne pudełko”- do którego wkłada kolorowe sznurki, wstążki, linki - po dwie sztuki, jedna krótka, druga długa. Zadaniem dzieci jest - wyciąganie z pudełka po jednym sznurku. Kiedy pudełko będzie puste, dzieci dobierają w pary elementy tak, aby w parze były dwie sztuki tego samego rodzaju. Następnie dzieci przykładają do siebie wstążki, a rodzic zadaje pytania:
- Która wstążka jest krótsza?
- Która wstążka jest dłuższa?
Rodzica proszę o pomoc, operując cały czas pojęciami :,,długi”, ,,krótki” oraz przykłada do siebie wstążki, pokazując dzieciom różnicę w długości wstążki.
4.,,Kaczki w stawie” - zabawa ruchowa - zapraszam do zabawy pozostałych domowników. Miłej, wesołej zabawy!
Rodzic recytuje lub śpiewa na melodię ,,Po zielonym stawie pływają łabędzie”. 
Po zielonym stawie pływa sobie kaczka,
jak pary nie złapie będzie z niej dziwaczka.
Dziecko - kaczuszka splata ręce z tyłu i chodzi po całym pokoju - reszta uczestników również wciela się w rolę kaczki - udając kaczy chód ( stopy stawiamy na boki). Kiedy rodzic przestaje recytować, dziecko szuka szybko sobie pary. Może nią być któryś z rodziców, czy ktoś                   z rodzeństwa. Uwaga! kto nie ma pary, siada i przygląda się zabawie.
5.,,Złota kaczka”- Ewa Stadtmuller - wysłuchanie wiersza.
       Złota Kaczka
Gdzieś pod ziemią jest jezioro, w którym skarbów leży sporo. 
Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa złota kaczka skarby ma.
Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kaczka skarby ma.

Wielu takich śmiałków było, którym się to złoto śniło. 
Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. Czy im kaczka skarby da?
Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa czy im skarby da?

Lutek wielką miał ochotę, by napełnić czapkę złotem.
Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. Czy mu złoto szczęście da?
Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, czy mu szczęście da?

Kaczka wielkie skarby dała, ale zaraz powiedziała:
Nie, nie, nie, nie, nie, nie swoim skarbem nie dziel się.
Nie, nie, nie, nie, nie, nie skarbem nie dziel się.

Lutek kaczki nie posłuchał i zaśpiewał jej do ucha:
Teraz ja mówię: nie chcę z innymi dzielić się.
Teraz ja mówię: nie wolę dzielić się.
file_0.png

file_1.wmf



Proszę zadać dzieciom pytanie:
- Jaka była kaczka?
- Czego pilnowała?
6. ,,Korona kaczki” - zajęcia plastyczne.
Zadaniem dzieci jest wyklejenie korony kaczki cekinami, jeśli nie mamy, to guziczkami lub kolorowym papierem - proponuję brokatowym - jeśli nie mamy w domu - może być zwykły kolorowy, a kaczuszkę bardzo proszę pokolorować na zbliżony do złotego kolor.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmathsiseverywhere.files.wordpress.com%2F2015%2F03%2Fcolouring-book-of-poland_kolorowanki-z-polski.pdf&psig=AOvVaw2FsufX2wa7KPwPmlPoaQjc&ust=1587808207787000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj73NrkgOkCFQAAAAAdAAAAABAO
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7. ,,Jestem samodzielny” - kształtowanie samodzielności - podejmowanie prób samodzielnego ubierania bucików.



	
 

