
Wtorek 21.12.2021r.
Temat: Mija czas.

Kochane DZIECI!
Dzień dobry w ten wtorkowy poranek. Zapraszam na wspólne zajęcia. 

1. Piosenka na powitanie, którą zaczynamy każde zajęcia:
„Wszyscy są, witam Was
zaczynamy, już czas.
Jestem Ja, jesteś Ty.
Raz, dwa, trzy!

2. A teraz kolejny stały punkt w naszych codziennych zajęć: ćwiczenia!
Na początek coś prostego. Piosenka, którą wszyscy znacie i lubicie.
https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E

Dla wytrwałych: 5 x kręcimy bioderka w prawą stronę i tyle samo razy w lewą 
stronę. Następnie kręcimy prawą nogą koła w powietrzu (5x), a potem lewą nogą 
koła w powietrzu (5x). 

3. „Gimnastyka buzi i języka” – usprawnianie narządów mowy 
z wykorzystaniem wiersza Koncert Grażyny Waśkiewicz.

Wybiła dwudziesta godzina.           Kilkakrotnie wypowiadamy: „bimmm, bammm,                     
                                                                        bimmm, bammm”, przedłużając głoskę. 

Wieczorny koncert się zaczyna. 
Gitarzysta uderza w struny,                Dotykamy czubkiem języka różnych miejsc napodniebieniu. 
pianista przebiera palcami,                Dotykamy czubkiem języka kolejno zębów górnych i dolnych. 

włączył się z bębnem perkusista       Kląskamy językiem. 
i skrzypek ze swymi skrzypcami.     Przeciskamy przez zbliżone zęby język do przodu i do tyłu,   
                                                                          drapiemy go zębami. 

Instrumenty gromko grają, 
a wokalistki śpiewają: 
„la, la, la,                                          Powtarzamy „la, la, la”. 

lo, lo, lo,                                           Powtarzamy „lo, lo, lo”. 
li lo li lo,                                           Powtarzamy „li, lo, li, lo”. 
o, o, o,                                               Powtarzamy „o, o, o”. 

lu, lu, lu,                                           Powtarzamy „lu, lu, lu”. 

tli, tlo, tla”.                                        Powtarzamy „tli, tlo, tla”. 

Niech ten koncert trwa i trwa. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E


4. "Gimnastyka dni tygodnia" I. Dziubek

Gimnastyka – dobra sprawa,
co dzień wszystkim radość sprawia.
Gdy niedziela się zaczyna,
Trening tydzień rozpoczyna.
W poniedziałek dwa podskoki,
Wtorek lubi kroki w boki.
Środa kręci dwa kółeczka,
No a w czwartek jaskółeczka.
W piątek szybko dwa przysiady,
A sobota robi ślady.
I tak przez tydzień cały,
Dni tygodnia wciąż szalały! 

Rozmowa na temat wiersza kierowana: Co robiły zimą dni tygodnia?; Jakie 
ćwiczenia gimnastyczne wykonywały? Informujemy dziecko, że jest siedem dni 
tygodnia. Na stole umieszczamy siedem klocków: każdy klocek to jeden dzień 
tygodnia. Dziecko przelicza liczebnikami dni tygodnia (1, 2, 3...), a następnie za 
pomocą nazw dni tygodnia (poniedziałek, wtorek...). Informujemy dziecko, że 
ostatnim dniem tygodnia jest niedziela – to dzień odpoczynku, w tym dniu nie ma 
gimnastyki. Następnie mówimy jeszcze raz wiersz, zaś dziecko wykonuje 
odpowiednie ćwiczenia gimnastyczne. 

5. Pamiętacie naszą zabawę? „Magiczna liczba 7” - zabawa ruchowa.
https://www.youtube.com/watch?v=1a79t441r_4

6. „Dni tygodnia” - karty pracy. Podczas czytania wiersza dziecko ma połączyś 
właściwie dany dzień tygodnia z odpowiednim obrazkiem.

Co robią zimą dni tygodnia? – słuchanie wiersza Teresy Fiutowskiej: 

Gdy tylko słonko na niebie lśni, bawią się zimą tygodnia dni.
Poniedziałek – zjeżdża na sankach. 
Wtorek – lepi bałwanka. 
Środa narty przypina. 
Czwartek kije jej trzyma. 
Piątek jedzie na ślizgawce ciągnięty przez dwa latawce. 
Sobota rzuca śnieżkami i woła niedzielę: Hej, baw się z nami! 
A niedziela choć zdrowa, pod pierzynę się chowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=1a79t441r_4
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7. „Świeczka” - praca plastyczna.
Wystarczy wyciąć pasek z kolorowego papieru i zrobić z niej harmonijkę. Następnie 
narysujcie dzieciom „języczek” świeczki i przykleić w odpowiednim miejscu (tak jak
na rysunku). Jeśli ktoś nie ma kolorowego papieru wystarczy elementy wyciąć z 
kartki białej i ją odpowiednio pokolorować.



Poniżej „coś” dla chętnych! 

Pokoloruj. 




