
TEMAT: GIMNASTYKA TO ZABAWA

ZADANIE 1

Rodzic pokazuje dziecku rysunek dyscyplin sportowych.

•  Obejrzyj rysunek. Jakie sporty uprawiają sportowcy przedstawieni na rysunkach?

(baseball,  siatkówka,  piłka  wodna,  koszykówka,  rugby,  tenis,  piłka  ręczna,  piłka

nożna, golf).

• Który z nich wydaje ci się najbardziej interesujący? Dlaczego?

ZADANIE 2

• Karta pracy, cz. 3, nr 62.

− Połącz kropki znajdujące się na dole karty według podanego wzoru.

• Karta pracy, cz. 3, nr 63.

− Nazwij przedmioty ukryte na rysunkach.

− Narysuj je w pętlach.

− Nazwij dyscypliny sportowe przedstawione na zdjęciach. Pokoloruj ramkę zdjęcia

przedstawiającego tę dyscyplinę sportową, która ci się najbardziej podoba.



ZADANIE 3

Ćwiczenia gimnastyczne.

• Zabawa Witamy się różnymi częściami ciała.

Dziecko porusza się w rytmie wystukiwanym na tamburynie/garnku itp.

Podczas przerwy w grze Rodzic mówi, jakimi częściami ciała będą się witali, np.:

Witamy się łokciami. Witamy się kolanami. Witamy się stopami.

• Ćwiczenie ramion Prasujemy ubrania.

Dziecko naśladuje prasowanie żelazkiem, naprzemiennie: prawą ręką i lewą ręką.

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych Zakładamy ubrania.

Dziecko naśladuje wkładanie elementów ubrania, o których mówi R.

• Ćwiczenie pamięci ruchowej Przeglądamy się w lustrze.

Dziecko siada naprzeciwko rodzica.  Rodzic pokazuje ruchy, dziecko je naśladuje.

Następnie zmiana.

• Ćwiczenia nóg Idziemy na boisko.

Dziecko maszeruje po obwodzie koła, przy nagraniu ulubionej piosenki.

ZADANIE 4

Słuchanie wiersza.

Gimnastyka to zabawa,

ale także ważna sprawa,

bo to sposób jest jedyny,

żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady

trzeba ćwiczyć – nie da rady!

To dla zdrowia i urody

niezawodne są metody.

Rozmowa na temat wiersza.

− Co trzeba robić, aby być silnym i zwinnym?

Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu.



ZADANIE 5

Wprowadzenie litery „J,j”. Zabawy i ćwiczenia z literą j.

• Oglądanie zdjęć jagód.

• Opisywanie wyglądu jagód.

• Analiza i synteza słuchowa słowa jagody.

• Dzielenie słowa jagody na sylaby.

− Co słyszysz na początku słowa jagody?

• Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską j.



• Dzielenie słowa jagody na głoski.

• Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską j (jeleń, jajko, jogurt...),

mających ją w środku (kajak, fajka, bajka...) oraz na końcu (kraj, maj, klej...).

 

ZADANIE 6

Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 76.

• Odczytanie wyrazu. Odszukanie na końcu kart kartoników z literami tworzącymi

wyraz  jagody,  wycięcie  ich,  ułożenie  z  nich  wyrazu,  a  potem  przyklejenie  w

okienkach  lub  samodzielne  napisanie  liter  w  odpowiednich  miejscach.

Pokolorowanie rysunku.  

• Odczytanie sylab. Odczytanie sylab i wyrazów.

• Pisanie liter j, J po śladach, a potem – samodzielnie

Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 77.

• Skreślanie lub dorysowanie okienek tak, aby ich liczba odpowiadała liczbie głosek

w  nazwach  zdjęć.  Nazywanie  zdjęć.  Odszukiwanie  na  końcu  kart  kartoników  z

literami tworzącymi te nazwy.  Wycinanie ich, układanie z nich wyrazów, a potem

przyklejanie  w  odpowiednich  okienkach  krzyżówki  lub  pisanie  samodzielne.

Odczytanie hasła.

• Czytanie tekstu.


