Program
rogram domowej nauki i zabawy
Punktu Przedszkolnego Lisa Rudosława
12-16 KWIETNIA - ŚRODA

1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
UMYSŁOW I USPRAWNIANIE MOWY
Edukacja matematyczna oraz gimnastyka buzi i języka
„Kolorowe liście”
ulacyjna
Zabawa matematyczno-manipulacyjna
Rodzicu, przygotuj kopertę, w której umieścisz
umi
kolorowe liście z papieru,, a także kartkę
kart
z narysowanymi na niej drzewami. Zadaniem dziecka będzie umieszczanie
zanie liści na drzewach zgodnie
z poleceniami rodzica, np.:
- umieść na pierwszym drzewie 5 liści żółtych;
żółtych
- umieść na drugim drzewie 8 liści czerwonych;
czerwonych
- umieść
ć na trzecim drzewie 10 liści zielonych;
zielonych
- których liści jest więcej, żółtych czy czerwonych?
- których liści jest najwięcej, a których najmniej?
- ile jest wszystkich liści razem?

„Tup w lesie”
Gimnastyka buzi i języka na postawie utworu B. Gawrońskiej
wykonywać Niech dziecko
Rodzicu, czytając tekst pokazuj dziecku, jakie ćwiczenia aparatu mowy ma wykonywać.
naśladuje ćwiczenia buzi i języka.
Pewnego dnia Tup wybrał się na spacer do lasu.
Idąc patrzył w górę i podziwiał błękitne niebo
(przesuwanie językiem
ęzykiem od wałka dziąsłowego
do podniebienia miękkiego), potem łąki i pola
(przesuwanie czubka języka po wewnętrznych
stronach policzków). Gdy
y doszedł do lasu, zaczął
liczyć drzewa (liczenie językiem górnych i dolnych
zębów).. Na polanie zobaczył małego jelonka, który
skubał trawę (kląskanie).. Zobaczył też wiewiórkę,
która wchodziła na drzewo (wyciąganie języka
w kierunku nosa).. Gdy zmęczył się chodzeniem,
położył się na trawie pod drzewem (wysuwanie
języka do brody).
Zaczęło się ściemniać, więc postanowił wrócić do domu. Szedł i rozglądał się raz w jedną, raz w drugą
stronę (wysuwanie języka raz w lewo raz w prawo).
prawo) Gdy przechodził obok
ok strumyka, zobaczył małego
lisa, który pił wodę (szerokim językiem robienie
robieni łopatki).. Tup był bardzo zadowolony ze spaceru (dzieci
robią szeroki uśmiech).

2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNO-UMYSŁOWY
MANUALNO
Praca plastyczno-techniczna
„Leśne barwy”

Potrzebne będą:
- biała karta z bloku technicznego,
- ziemniaczane stemple i farby plakatowe
lub
- kolorowa bibuła i klej.
kle

Wersja dla dzieci młodszych
Rodzicu, odrysuj szablon drzewa znajdujący się
na ostatniej stronie karty pracy i przygotuj dziecku
ziemniaczane stemple, wycinając nożem wzór liści
na dwóch połówkach ziemniaka. Teraz przygotuj
farby w kolorach, które mogą przybierać
przybi
liście.
Zadaniem dziecka będzie stemplowanie kartki
i obserwacja, jak mieszają się kolory farb.
Wersja dla starszych dzieci
Dziecko z pomocą rodzica rysuje szablon drzewa.
Następnie wykonuje kolorowe (żółte, pomarańczowe,
czerwone, brązowe, zielone) liście z marszczonej
lub gładkiej bibuły poprzez zgniatani
niatanie jej kawałków
w kuleczki. Po wykonaniu tę metodą odpowiedniej
odpowiedn
ilości
liści, dziecko smaruje koronę
nę drzewa klejem do papieru
i przytwierdza
rdza kuleczki, tworząc barwną
barwn koronę drzewa.

3. DBAMY O ROZWÓJ RUCHOWY I PERCEPCJI SŁUCHOWEJ
Zabawy ruchowo-słuchowe
„Zdrowe drzewo - chore drzewo’’
drzewo
Pantomima
•
•

Na hasło "zdrowe drzewo" dziecko
dziec
wymachuję rękami nad głową - w prawo, w lewo, do przodu,
do tyłu;
Na hasło "chore drzewo" dziecko nachyla się i opuszcza bezwładnie
bezwładnie ręce do przodu.

„Odgłosy lasu’’
Zabawa słuchowa
Dziecko leży na plecach (może zamknąć oczy, aby bardziej
skupić zmysł słuchu).. Rodzic odtwarza odgłosy lasu,
np. szum drzew, stukanie dzięcioła, świergot ptaków,
kroki i chrumkanie dzika, bzyczenie komarów (przykładowe
nagranie odgłosów w poniższym linku). Dziecko w skupieniu
wsłuchuje się w odgłosy. Po wysłuchaniu opowiada, co słyszało
i próbuje nazywać słyszane głosy.
Link do utworu:
https://cloud7l.edupage.org/cloud?z%3AUE%2FBFcA0bJOLxMS%2FjaRrldvcGV8Iq2%2Fim
J %2B5QMwTjw7V%2Ft7AgnjDkV2Vis5O5%2Bju

Propozycje pracy w wolnym czasie - w osobnym pliku.

