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 zapoznanie z literą j: małą i wielką, 
drukowaną i pisaną,

 rozwijanie mowy i pamięci słuchowej,
 zachęcanie do zabaw ruchowych,
 rozwijanie słuchu fonematycznego,
 rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej.

06.04.2021-TEMAT DNIA: GIMNASTYKA TO ZABAWA

Cele główne: 
 Zapoznanie z literą j: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 Rozwijanie mowy i pamięci słuchowej,
 Rozwijanie sprawności fizycznej.

Witajcie Kochane Krasnale po Świętach!

Miejmy nadzieje, ze to już ostatni tydzień nauki zdalnej.
Miło zacznij nowy dzień i uśmiechnij do mnie się.

Kwiecień już mamy: do wspólnej zabawy zapraszamy.

1 .Przywitajmy się dziś różnymi częściami ciała przy piosence Głowa ramiona kolana pięty.

https://youtu.be/30BVfTvlsrE

2.Krasnalu posłuchaj wiersza czytanego przez rodziców: wiersz Jadwiga Koczanowska Gimnastyka 
/załącznik nr.1/

Gimnastyka to zabawa
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny
żeby silnym być i zwinnym

Skłony, skoki i przysiady
trzeba ćwiczyć- nie ma rady!
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody.

Będzie fajnie jak nauczysz się tego wiersza na pamięć.



 Rozmowa na temat wiersza:

Co trzeba robić, aby być silnym i zwinnym?

3.Praca z książką: Krasnalu wykonaj wspólnie z rodzicami zadania ze strony 62,63 w książce: Odkrywam
siebie –karty pracy cz.3

4. Zabawy i ćwiczenia z literą j. 

J  jest  najdłuższe  spośród  literek,
Czy  to  zaleta,  czy  to  felerek?
Jeśli  odpowiesz  na  to  pytanie,
To J w  pamięci  twojej  zostanie.

 Ozdabianie liter j, J.

 Odszukanie wyrazu jagody. 

 Liczenie wyrazów.

 Układanie z liter wyrazu jagody. 

 Czytanie sylab i wyrazów.

 Pisanie liter j, J.

Krasnalu zapamiętaj -Głoska j jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko!

Praca z książką: Krasnalu wykonaj wspólnie z rodzicami zadania ze strony 76 (dzieci 
6-letnie);a (dzieci 5-letnie str.36) w książce: Odkrywam siebie –litery i liczby.

 Pisanie liter j, J.-ćwiczenia grafomotoryczne –załącznik nr.2

 Podzielcie wyrazy na sylaby i pokolorujcie obrazki rozpoczynające się na literę j -załącznik nr.3



5.Wyszukaj przykładów słów rozpoczynających się głoską j(przynajmniej 5 wyrazów).

Powodzenia!

6.W dowolnej chwili obejrzyj Bajeczkę o literce j.

https://youtu.be/Ob-RWxl7bhU

7.Jeżeli masz jeszcze siły to przygotowałyśmy kilka zadań: Pomyśl i wykonaj-załącznik nr.4

8.Na pożegnanie poćwicz przy piosence Gimnastyka Smyka

https://youtu.be/351fw50UOn8?list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ

Wspaniałej zabawy. To będzie sportowy tydzień!
Życzymy miłego wtorku

p. Justynka, p. Ewa, p. Kasia, p. Ania

https://youtu.be/Ob-RWxl7bhU

