Temat: Kolory lata – żółty.
Cele – zapoznanie z pojęciem horyzont
- dostrzeganie barw w otoczeniu

Witam Was drodzy rodzice 😊 oraz kochane dzieci 😊. Mam nadzieję, że
humorki wszystkim dopisują. Zaczynamy ostatni tydzień nauki na odległość. W
piątek rozpoczynają się upragnione i wyczekiwane wakacje.
Dziś mamy poniedziałek. Wczoraj jaki był dzień? A jaki będzie jutro?
Przypomnijcie sobie wszystkie dni tygodnia. Nie tracąc czasu, zaczynamy!
Na powitanie piosenka https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
Zagadka.
Jaki kolor dziś tropimy?
Ma go słońce i cytryna
małe kurczaki i ja ( rodzic trzyma w ręku coś w kolorze żółtym).
Słuchanie wiersza Rumińskiej pt. „Gra w kolory – żółty”
Żółte słoneczko, żółte kaczeńce nad rzeczką.
Żółte banany, żółte cytryny.
Żółta kaczuszka na stawie i żółty motylek w trawie.
I co jeszcze żółtego jest wokół ciebie, kolego?
Rozmowa.
– Co występuje w kolorze żółtym w wierszu?
– Co może być jeszcze w kolorze żółtym?
- Obejrzyjcie na obrazkach Słońce w różnych jego fazach: świt, południe,
zmierzch. Rodzicu wyjaśnij pojęcie horyzont ( (linia, wzdłuż której niebo
wydaje się stykać z powierzchnią ziemi) – najlepiej, by podczas spaceru
powrócić do tematu i pokazać dzieciom horyzont.
Czy Słońce rzeczywiście jest żółte?;
 Jaki kolor ma Słońce, gdy pojawia się na horyzoncie?;
 Jaki kolor ma Słońce, gdy jest wysoko na niebie?;
 Jaki kolor ma Słońce, gdy chowa się za horyzont?;

Zabawa plastyczna „Żółty obrazek”
Weźcie nożyczki i powycinajcie z papieru żółtego lub żółtej bibuły różnej
długości paski. Ułóżcie z nich kształty dowolnych przedmiotów: domów, roślin,
zwierząt, figur geometrycznych itp. Po ułożeniu przyklejcie kompozycję na
kartkę.
Zabawa ruchowa
Dziecko chodzi po pokoju w rytmie dowolnej piosenki. W czasie przerwy w
muzyce dziecko szybko szuka koloru żółtego i dotyka go palcem. Gdy muzyka
powraca, dziecko znowu zaczyna podskakiwać/ maszerować w rytm muzyki.
Zabawa z piłką „Kolory” – rodzic rzuca dziecku piłkę podając różne kolory,
dziecko łapie piłkę przy każdym kolorze i odrzuca piłkę rodzicowi, ale jak
usłyszy kolor „żółty” – dziecko wymyśla i podaje, co może być w tym kolorze
np. cytryna, słońce, kredka itd.
Zabawa z lusterkami.
Rodzic przygotowuje dla dziecka lusterko. Dziecko manipuluje lusterkiem,
kierując je w stronę Słońca. Następnie obserwuje, jak promienie słoneczne
odbijają się od tafli lusterka i powstają tzw. zajączki.
Zajęcia kulinarne „Lemoniada na letnie dni”
Zróbcie razem z rodzicem pyszny napój. Dobry na gorące dni 😊
Przepis na lemoniadę:
https://www.youtube.com/watch?v=AEfKHw0L22k
Na dzisiaj to wszystko. Przypominam, że jutro jest Dzień Taty. Nie zapomnijcie
przygotować jakąś niespodziankę. Co to będzie? Może laurka? Piękny obrazek?
A może macie inne pomysły?
Pozdrawiam – pani Asia 😊

Dla chętnych karta pracy:

