
Witam Was Kochane dzieci w kolejny poniedziałek.

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o pojazdach. 

Zaczynamy od zagadek. 

Jeździ, lata czy pływa? Powiedz jak się nazywa?

Cztery koła, kierownica,

Na obiad paliwo,

Do jeżdżenia - ulica.

Z bliska widzi chmury,

Czasem deszczyk też,

My go nie widzimy,

Zbyt wysoko jest.



Z miasta do miasta i w mieście też,

Gdy masz bilet, jedź gdzie chcesz.

Przez góry, łąki i lasy

sunie po szynach.

Dużo ludzi  się w nim mieści, 

Policz, gdy się zatrzyma.  



Czym towary i podróżni płyną?

Pan kapitan o wszystko dba.

I do portu dopłyną?

Jestem pewna, że poradziliście sobie świetnie!

A teraz przyjrzyjcie się obrazkowi poniżej.

 Wskażcie te pojazdy, które poruszają się:

• po lądzie,

• po wodzie,

• w powietrzu?

Czy leciałeś kiedyś samolotem? Czy płynąłeś kiedyś statkiem?

Czy jechałeś kiedyś pociągiem? Którym pojazdem pojedziesz na wakacje?

Jaki pojazd Twoim zdaniem jest najszybszy? A jaki podoba Ci się

najbardziej?

Podziel na sylaby wyrazy: statek, autobus, samochód, pociąg,

samolot,balon, helikopter, bus, przyczepa kempingowa i traktor. 





A teraz zapraszam do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.

Zaczynamy od rozgrzewki.

Dziecko śpiewa i pokazuje rękoma części ciała, o których właśnie jest mowa. 

Za każdym razem zwiększamy tempo śpiewu. 

„Głowa, ramiona kolana, pięty,

kolana, pięty, kolana, pięty,

głowa, ramiona, kolana, pięty,

oczy, uszy, usta, nos”. 

„Stop”- zabawa ruchowa z elementem marszu.

Dziecko maszeruje po pokoju, w różnych kierunkach. Na hasło stop, zatrzymuje się

w dowolnej pozycji. 

„Samoloty”- zabawa ruchowa z elementem równowagi. Dziecko staje na jednej

nodze z rękami uniesionymi w bok, wykonuje tzw. jaskółkę. 

„Marsz”- dziecko idzie po kole, maszerując na palcach, wznosząc ramiona bokiem 

w górę ( wdech ), na całych stopach i opuszczonych ramionach bokiem w dół

( wydech). 

„Części ciała”- dziecko maszeruje w różnych kierunkach. Na hasło wymienione

części ciała mają dotykać podłogi, np. dwie nogi i ręka, dwie nogi i dwie ręce, dwie

nogi, ręka i głowa...

Praca z książką:

 • dzieci 5-letnie str. 53, 

• dzieci 6-letnie str. 61.

Wyprawka plastyczna: obie grupy strona 35.

 Karta pracy dla chętnych dołączona w pliku. 

Miłego dnia


