Dzień Dobry. Witam nasze kochane „Motylki” i drogich rodziców. Zapraszam do wspólnych
zajęć poprzez zabawę.
Temat – Policz ile? – zabawy matematyczne.
Cele:
- dziecko posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi co najmniej w zakresie 10
z uwzględnieniem kierunku liczenia
- dziecko potrafi w skupieniu wysłuchać poleceń czytanych przez rodzica, a następnie je
wykonać.
1.Przywitajmy się naszą piosenką „Bal na łące” – myślę, że wszystkie motylki potrafią już
ładnie zaśpiewać. Brawa dla wszystkich.
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
2.Pamiętacie o czym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, jeżeli ktoś zapomniał – to
przypomni wam krótki filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4&t=1s

3.Dzisiaj policzycie różne owady i zwierzątka jakie mieszkają na łące.

Brawo wszystkim matematyczkom i matematykom!

4.

Wykonaliście super.
5.

6. Zgadnijcie kto zaprasza was do zabawy przy muzyce.
https://youtu.be/UG-WU0ZbgK8
7. Myślę, że wszyscy zgadliście.
To kolejne zadanie matematyczne dla was. Znajdźcie wszystkie pszczółki, które ukryły się na
obrazku, policzcie dokładnie, ile ich jest.

8. A teraz coś trudniejszego.
Policz kropki na biedronkach. Połącz biedronki z prawidłową cyfrą.

Myślę, że wszystkie motylki również to zadanie wykonały prawidłowo.

9. Ciężko pracowaliście zasługujecie razem z rodzicami na chwilę odprężenia. Zróbcie sobie
wspólnie z rodzicami masaż relaksacyjny. Rodziców proszę o przeczytanie tekstu i pokaz na
plecach dziecka – potem zamiana.
Biedroneczka mała po trawie biegała – delikatnie poruszaj palcami w różnych kierunkach,
Nóżkami tupała – naprzemiennie uderzaj w plecy otwartymi dłońmi,
Rączkami machała – masuj je obiema rękoma,
Potem się ślizgała – przesuwaj zewnętrzną stroną dłoni do góry i w dół wewnętrzną stroną
dłoni,
W kółko się kręciła – rysuj dłońmi koła w przeciwnych kierunkach,
I piłką bawiła – delikatnie uderzaj piąstkami,
Gdy deszczyk zaczął padać – stukaj palcami wskazującymi z góry na dół,
Pod listkiem się skryła – rysuj obiema dłońmi kształt liścia,
I bardzo zmęczona spać się położyła – przesuwaj zmęczone dłonie w jedną i w drugą stronę.

A jak się zrelaksowaliście to wykonajcie karty pracy.

Życzę miłej zabawy, moc zdrówka i pozytywnej energii.

