
Temat: Zmysły - wzrok

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o zmysłach. 

Czy wiesz co to są zmysły? Potrafisz je wymienić?

Może ten obrazek trochę Ci pomoże.

Najczęściej wyróżnia się 5 zmysłów: wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. 

Dziś zaczynamy od zmysłu wzroku.

Wiersz B. Szelągowskiej „ Oczy”.

Zielona trawa, niebieskie niebo,

Piękny czerwony kwiat.

Rozglądasz się ciekawie wokoło…

To dzięki oczom widzisz świat.

Pytania do wiersza.

Jakiego koloru jest trawa? 

Jakiego koloru jest niebo? 



Jakiego koloru jest kwiat?

Dzięki czemu widzimy świat?

Za pomocą jakiego zmysłu widzimy świat?

Widzimy za pomocą zmysłu wzroku. Dzięki oczom widzimy,

rozpoznajemy kolory, kształty, czytamy książki i oglądamy telewizje.  

Teraz poproszę Cię o przeglądniecie się w lusterku. Jaki masz kolor oczu?  

A Twoi rodzice? Rodzeństwo?

Zobacz na obrazku z czego zbudowane jest oko.

Jak myślisz, dlaczego niektórzy ludzie noszą okulary?Dlaczego ludziom psuje się

wzrok? Co należy robić, aby mieć zdrowe oczy i dobrze widzieć?

(nie należy zbyt długo siedzieć przed telewizorem lub komputerem, nie oglądać bajek i rysować

przy słabym świetle, jeść owoce i warzywa (Wit. A), odwiedzać okulistę, aby zbadać wzrok). 

Obejrzyj film edukacyjny, a tam znajdą się odpowiedzi na nasze pytania. 

https://www.youtube.com/watch?v=JIAWLnZG1J0 

https://www.youtube.com/watch?v=JIAWLnZG1J0


Gimnastyka dla oczu:

 energiczne mruganie oczami,

 kierowanie wzroku na sufit, bez poruszania głową, a następnie

przenoszenie wzroku z sufitu i patrzenie przed siebie, by po chwili

przesunąć spojrzenie w dół,

 „Lata zabawka”. Rodzic trzyma w ręku małą dowolnie wybraną przez

dziecko zabawkę, którą porusza: w prawo, w lewo, w górę, w dół. Dziecko

śledzi wzrokiem ruch przedmiotu.

Jak co poniedziałek zapraszam do zajęć gimnastycznych.

Ćwiczenia z ulubionym pluszakiem ( nie większym niż dłoń ):

✔ przekładanie zabawki z ręki do ręki z przodu i z tyłu,

✔ przekładanie zabawki z ręki do ręki nisko za plecami i wysoko nad głową, 

✔ kładziemy zabawkę na głowę i na hasło; hop wykonujemy przysiad

podparty, a następnie wracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy

ćwiczenie kilkakrotnie.

✔ z postawy zasadniczej unosimy raz prawą raz lewą nogę i za każdym

razem przekładamy woreczek pod kolanem,

✔ w siadzie podpartym o nogach ugiętych pluszak leży między stopami.

Dziecko chwyta pluszaka obiema stopami, unosi go w górę, a następnie

odkłada na podłogę. Ćwiczenie powtarzamy kilkakrotnie. 

✔ w siadzie podpartym o nogach ugiętych palce stóp oparte na woreczku.

Ruch; przesuwamy woreczek stopami jak najdalej do przodu 

i przysuwamy również palcami stóp jak najbliżej do siebie. 

Praca z książką;

✗ dzieci 5-letnie, część 4, strona 56,

✗ dzieci 6-letnie, część 4, strona 64. 

Dodatkowa karta pracy dla chętnych dzieci jest dołączona w pliku.
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