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„Jak dbać o słuch?”
15 Maj 2020

Smerfy

p.Anna

Cele ogólne:
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i zdrowie
– zapoznanie dzieci z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu
– pobudzanie wrażliwości i empatii.
1. „Co słychać w hałasie?” – eksperyment.
– R. prosi, aby dziecko usiadło przy stoliku i spróbowało w skupieniu obejrzeć lub
przeczytać dowolną książeczkę. W tym czasie R. może włączyć głośno tv lub radio. Po 2–3
minutach takiej zabawy R. prosi dziecko o opowiedzenie treści tego, co obejrzało i
przeczytało, przy nadal głośno włączonym odbiorniku. Najprawdopodobniej dziecko
niewiele zapamiętało podczas samodzielnej pracy, a z pewnością R. nie usłyszy jego
opowieści.
Następnie R. i dziecko w ciszy i prowadzą rozmowę na temat tego, w czym może nam
przeszkadzać hałas. Naprowadza dziecko na wnioski, że hałas jest nie tylko niemiły, lecz
także niebezpieczny dla zdrowia. W trakcie rozmowy można wykorzystać plansze: źródła
hałasu.

2. „Hałasowanie” – słuchanie opowiadania G.Kasdepke i rozmowa na temat jego
treści. R. przygotowuje dziecko do słuchania utworu: Nadstaw, proszę, uszu (gest
dotykania uszu) i uspokój usta (gest dotykania ust). Podczas słuchania opowiadania o
przygodach bliźniaków Kuby i Buby postaraj się zapamiętać, dokąd poszli tym razem i co
się wydarzyło.
„Hałasowanie” – Grzegorz Kasdepke
Kuba i Buba musieli przyznać, że pan Waldemar, przyjaciel babci Joasi, to rzeczywiście
bardzo kulturalny pan. Do tego stopnia, że czasami wręcz wstydził się chodzić z naszymi
sympatycznymi bliźniakami po mieście – i to tylko dlatego, że, dajmy na to, naszła je
ochota pobić się lub powyzywać. Ale któregoś razu to pan Waldemar narobił Kubie i
Bubie wstydu – i to w muzeum!
– Jak tam w szkole?! – ryknął, gdy już się spotkali przed kasą muzeum.
Kuba i Buba aż podskoczyli z wrażenia. Babcia Joasia przygryzła wargi i dyskretnie
rozejrzała się dookoła. Pani bileterka, ogłuszona doniosłym głosem pana Waldemara,
przetykała sobie właśnie ucho.
– Nadal macie najwięcej uwag w całej klasie?!… – ryczał pan Waldemar. – Nie martwcie
się, za moich czasów kazano klęczeć na grochu!… Może dlatego mam teraz takie
powykręcane kolana!…
Pani bileterka pospiesznie skręcała kulki z papieru – najwyraźniej zamierzała wepchnąć
je sobie w uszy.
– Dlaczego pan Waldemar tak hałasuje? – szepnął Kuba, zerkając ze zdziwieniem na
babcię Joasię. – Zawsze był taki kulturalny…
– Chyba wyczerpały się baterie w jego aparacie słuchowym – westchnęła zarumieniona
babcia.
– To pan Waldemar jest kulturalny na baterie?! – osłupiała Buba.
Ale babcia nie zdążyła nic odpowiedzieć, bo pan Waldemar podszedł właśnie do kasy – no i
trzeba było zająć się zemdloną bileterką.
R. prowadzi rozmowę z dzieckiem:
Czy zapamiętaliście, dokąd wybrali się Kuba i Buba?
Kto im towarzyszył?
Dlaczego pan Waldemar tak głośno mówił?
Czy to jest kulturalne zachowane, gdy mówimy bardzo głośno w publicznych miejscach?
Dlaczego?
Jeśli dziecko ma trudność z odpowiedzią na któreś pytanie, R. może przeczytać raz
jeszcze odpowiedni fragment tekstu.
3. „Jak należy dbać o słuch?” – słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów, on
sprawia, że słyszymy dźwięki z otoczenia. R. rozmawia z dzieckiem w jaki sposób możemy
dbać o słuch? Rodzic może pomóc zadając pytania:
Czy można wkładać do ucha zabawki, kredki itp.?
Czy można słuchać głośno muzyki?
Czy można krzyczeć koledze do ucha?
Czy trzeba myć uszy?
Czy zimą trzeba nosić czapkę?

4. „Muzyczne powitania” – R. włącza dowolną muzykę, do której dziecko swobodnie
tańczy. Co pewien czas R. zatrzymuje nagranie i wydaje polecenie przywitaj się jak… i
wymyśla postać z bajki, filmu w którą ma się wcielić dziecko.
5. Zadania do wykonania w kartach pracy:
5-latki:
Praca z KP4.17a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej.
Praca z KP4.17b – doskonalenie percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo–ruchowej,
ćwiczenia w czytaniu.
Praca z KP4.18 – doskonalenie koordynacji wzrokowo–ruchowej, percepcji słuchowej i
wzrokowej, zdolności grafomotorycznych, dekodowanie, łączenie dźwięku z ilustracją.
6-latki:
Praca z KP4.19b – rozwijanie sprawności grafomotorycznej, doskonalenie percepcji
wzrokowej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. „Kącik grafomotoryczny”.
Praca z KP4.20a i b – doskonalenie umiejętności pisanie samodzielnie i po śladzie.
6. Dla chętnych: Było Sobie… Zycie – Epizod 12 – Ucho (Wyciąg)

Bylo Sobie... Zycie - Epizod 12 - Ucho (Wyciąg)
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Zapoznanie z budową narządu słuchu – ucha.
R. mówi: Narządem słuchu są uszy, to dzięki nim słyszymy. Dotknijcie delikatnie swoich
uszu. To czego dotykacie, to małżowina uszna, część ucha zewnętrznego, bo ucho to nie
tylko to, czego dotykacie, duża część aparatu słuchowego znajduje się w środku głowy –
to ucho wewnętrzne. Jeszcze raz dotknijcie małżowiny usznej, to ona zbiera wszystkie
dźwięki z otoczenia, które przedostają się do otworu w uchu – czyli wewnętrznego
przewodu słuchowego.

„Muzyka okolicznościowa”
14 Maj 2020
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Cel ogólny:
– rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny, do tańca,
relaksu, na uroczystości itp.
– zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi
1. „Jaka muzyka pasuje do…?” – zabawa słuchowa.
R. zachęca dziecko do wypowiadania się na temat różnych rodzajów muzyki: Opowiedz,
proszę, słowami, jaka muzyka, twoim zdaniem, najbardziej pasuje do tańca?
Jaki jest najbardziej znany utwór, który śpiewamy na urodzinach?
Czy w każdym kraju ten utwór brzmi tak samo?
Jeśli chcecie odpocząć, jaki rodzaj muzyki wybierzecie?
Czy dźwięki płynące z lasu, rzeki, szum morza to też muzyka?
W jakich okolicznościach śpiewamy „Mazurka Dąbrowskiego”?
R. podsumowuje wypowiedź dziecka, wspominając, że w określonych sytuacjach niektóre
rodzaje muzyki lepiej oddają charakter uczuć niż inne. Warto jednak, by R. podkreślił, że
czasem nasze indywidualne upodobania mogą nie pasować do tych ogólnie przyjętych.
Ważne, żeby powiedział wprost, że taka sytuacja jest jak najbardziej w porządku.
2. „Rytm z nakrętek” – zabawa ruchowo-słuchowa.
Dziecko otrzymuje 10–12 nakrętek od butelek typu PET w trzech kolorach ( jeśli R. nie
ma nakrętek to może wykorzystać: kolorowe karteczki, kredki czy klocki). Rodzic układa
rytm 3–4-elementowy, a dziecko odtwarza ten rytm ruchem w taki sposób, że jeden
kolor odpowiada jednemu ruchowi.
np żółty – podskok,czerwony – tupanie, niebieski – obrót wokół własnej osi
3. „Skojarzenia z muzyką” – R. włącza fragmenty utworów, prosi dziecko, aby
próbowało odpowiedzieć, do jakich wydarzeń, uroczystości najlepiej pasują te utwory.
Propozycje:
„Podajmy sobie ręce”:
www.youtube.com/watch?v=EkDzE_EHH_A
„Cicha noc”:
www.youtube.com/watch?v=AwD1iCfw7j0
„Walc kwiatów”:
www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM
„Mazurek Dąbrowskiego”:
www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo
„Sto lat”:
www.youtube.com/watch?v=IO4WjA6auTI
„Kotki dwa”:
www.youtube.com/watch?v=SogW3o8N7Dc
4.„Nasza gitara” – zabawa konstrukcyjna z wykorzystaniem pudełek po chusteczkach
higienicznych i kartonu wg inwencji dziecka.

5. „Gatunki muzyczne” – zapoznanie dzieci ze współczesnymi gatunkami muzycznymi,
wysłuchanie i podawanie nazw różnych gatunków muzycznych. R. włącza utwory z
różnych gatunków muzycznych: muzyki klasycznej, rapu, disco, rocka, jazzu itd. Dzieci
starają się rozpoznać gatunki i podać ich nazwy.

Kinds of music

Copy link

Watch on

6. Zadania w Kartach Pracy:
5-latki
Praca z KP4.15 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji słuchowej,
przeliczanie.
6-latki
Praca z KP4.19a – rozwijanie percepcji wzrokowej, sprawności grafomotorycznej,
kreślenie cyfr.

„Muzyka wokół nas”
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Cele ogólne:
– rozwijanie zainteresowań dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe
instrumenty
– kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni
1. „Jaki to instrument?” – R. zaprasza dzieci do zabawy słuchowej: Przygotuj, proszę,
swoje uszy do słuchania. Za chwilę włączę nagranie dźwięków kilku instrumentów. Twoim
zadaniem jest odgadnąć, jaki instrument słyszycie. R. włącza filmik z nagraniami
dźwięków instrumentów, dziecko słucha, ale nie ogląda film.

Dźwięki i odgłosy - instrumenty muzyczne
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Jeśli dziecko będzie miało trudność ze znalezieniem odpowiedzi, R. może je
naprowadzać poprzez opisywanie wyglądu instrumentów lub podając pierwszą głoskę
nazwy.
2. „Czy rozpoznasz instrumenty?” – R. wyjaśnia dziecku reguły zabawy: Odwróć się i nie
patrz na monitor, za chwilę usłyszysz pewien utwór w języku angielskim. Słowa nie są
istotne, nie powinny cię rozpraszać, więc nie musisz się na nich skupiać. Postaraj się,
słuchając, spróbować wyróżnić i zapamiętać, jakie instrumenty wykorzystano w utworze.
Dźwięku niektórych z nich słuchaliśmy przed chwilą. Po wysłuchaniu utworu
porozmawiamy o tym, jakie instrumenty zapamiętaliście. Dziecko w ciszy słucha
piosenki w wykonaniu zespołu: Audiofeels – Nothing Else Matters.

AudioFeels - Nothing else matters (Nekielka …
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Po wysłuchaniu utworu R. prosi dziecko, aby opowiedział, które instrumenty udało mu się
zidentyfikować (gitara, perkusja, instrumenty smyczkowe).
R. podsumowuje zabawę: Mam dla Ciebie pewną wiadomość. Świetnie poradziłeś sobie z
wysłuchaniem i podaniem nazw instrumentów występujących w tej piosence. Ale czy
wiesz, że tak naprawdę w tej piosence nikt nie grał na żadnym instrumencie? Wszystkie
dźwięki zostały wyśpiewane przez osoby z zespołu. Brzmiały jak prawdziwe instrumenty,
prawda? Czy ty też tak potrafisz? Spróbuj naśladować dźwięk gitary, perkusji itp.
3. „Orkiestra kuchenna” – Rodzic przygotowuje drewniane łyżki, pokrywki od garnków,
garnki i metalowe kubki. Dziecko demonstruje, w jaki sposób można grać na tych
improwizowanych instrumentach. Następnie R. wystukuje np. na bębenku prosty rytm.
Dziecko powtarza go na wybranym instrumencie. Rodzic może sterować zabawą jako
dyrygent. Jeśli podniesie ręce – dziecko gra głośno, jeśli je opuści – gra cicho, delikatnie.
Potem następuje zamiana ról i dyrygentem zostaje dziecko.
4. „Malowanie muzyki” – R. przygotowuje kartkę formatu A3 lub A4, farby, pędzel i
kubek na wodę. Włącza utwór „Walc kwiatów” – Piotr Czajkowskiego i prosi dziecko o
zastanowienie się, nad tym, co kojarzy mu się z tą muzyką. Dziecko słucha utworu i
maluje muzykę oraz rzeczy, które przychodzą mu do głowy w momencie słuchania
utworu.

''Walc kwiatów'' - Piotr Czajkowski. Waltz of th…
th…
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5. Zadania do wykonania w kartach pracy:
5-latki:
Praca z KP4.15 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji słuchowej
Praca z KP4.16a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenie słuchowe
6-latki:
Praca z KP4.18a – łączenie liniami ilustracji z napisem wyrażającym dźwięk
Praca z KP4.18b – odtwarzanie rytmów narysowanych w zadaniu.
Życzymy miłej pracy,
p. Ania i p. Edyta

„Mała orkiestra”
12 Maj 2020
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Cel główny:
– rozwijanie ekspresji muzycznej podczas improwizacji muzycznych
1.Wysłuchanie opowiadania Agnieszki Frączek – „Koncert”.
W środę z samego rana do przedszkola przyjechali muzycy. I przywieźli ze sobą
przeróżne instrumenty – jedne wielkie, inne malutkie, a wszystkie błyszczące i
rozśpiewane. Dzieci przyglądały się im z ogromnym zainteresowaniem. Pan dyrygent, do
którego wszyscy zwracali się „maestro”, opowiadał po kolei o każdym z instrumentów, a
muzycy wydobywali z nich czarodziejskie dźwięki. Mnóstwo przy tym było niespodzianek!
Najpierw się okazało, że ta trąba, pozwijana jak ślimak w muszelce, to wcale nie trąba,
ale waltornia, a ta druga, długa jak wąż, to… to puzon! –
– Niemożliwe – nie chciał wierzyć Staś. – Jak to puzon? Przecież puzon powinien być długi
i pyzaty, a ten jest długi i chudy!
Po trąbach nie–trąbach przyszła kolei na klarnet, skrzypce (które wcale nie skrzypią). A
wreszcie na basetlę, która w ogóle nie jest podobna do basseta. I bałałajkę, która
niestety nie ma nic wspólnego z bajką…
Ale nie szkodzi – to spotkanie i tak było ciekawsze od najciekawszej bajki. A po południu
dzieci postanowiły dać własny koncert.
Po wysłuchaniu opowiadania dziecko odpowiada na pytania:
Jak nazywała się osoba, która dowodziła całym koncertem?
Jakie instrumenty były wymienione w opowiadaniu?
Jaki instrument przypominał chłopcu węża?
Czy Tobie jakieś instrumenty coś przypominają?
Co postanowiły dzieci na koniec opowiadania?
R. powinien wyjaśnić dziecku niezrozumiałe słowa – ponownie czytać opowiadanie, a
dziecko sygnalizuje, gdy nie rozumie znaczenia danego słowa, R. wyjaśnia na bieżąco
pojęcia. Ważne, by było to nie w trakcie pierwszego czytania, gdyż dziecko nie skupi
uwagi na fabule i ogólnym zrozumieniu sensu.
2. „Głowa, ramiona” – zabawa ruchowa do piosenki”.
www.youtube.com/watch?v=30BVf TvlsrE
3. „Tajemniczy koncert” – zagadki o instrumentach.
-Jest to zespół niemały, mogą w nim być skrzypce, a nawet organy. Gdy wszyscy razem
zaczynają grać, to aż publiczność chce z foteli wstać.
/orkiestra /
-Zna go każde w przedszkolu dziecko, zawsze stoi przed swoją orkiestrą i porusza
drewnianą pałeczką.
/dyrygent/
-Dyrygenta wszyscy się słuchają, tylko na nią patrzeć mają. Dzięki tej drewnianej pałeczce
wszystko uda się w każdej pioseneczce.
/batuta/
Może być dęty, może być i strunowy, ważne, aby był do gry gotowy. Piękne dźwięki nam
wygrywa, z nim piękna muzyka jest możliwa.
/instrument muzyczny/

Poznajemy instrumenty - muzyka dla dzieci - …
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4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 34:
1. „Tańcząca piłka” – dziecko podrzuca piłkę raz wysoko, raz nisko i próbuje ją złapać.
2. „Instrumenty” – dziecko wyobraża sobie jakiś instrument i udaje, że na nim gra. Rodzic
odgrywa rolę dyrygenta i zaczyna dyrygować. Muzykanci śledzą pałeczkę dyrygenta i
przyśpieszają albo zwalniają ruchy rąk czy palców. Grają w milczeniu i bez uśmiechu.
Dyrygent próbuje rozśmieszyć dziecko. Jeśli muzyk się uśmiechnie, musi przestać grać.
3. „Muzyczne powitania” – R. włącza dowolną muzykę, do której dziecko swobodnie
tańczy. Co pewien czas R. zatrzymuje nagranie i wydaje polecenie wykonania krótkich
działań w ruchu, np.: klaśnij nad głową 10 razy, podskocz 12 razy, zrób 10 przysiadów, stań
na lewej noce.
4. „Perkusja” – dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, plecy proste, ręce na kolanach. R.
włącza szybką, rytmiczną muzykę. Dziecko wystukuje rytm: klaszcze, uderza w kolana,
uderza dłońmi o podłogę itp. Wykonuje te czynności po dwa razy, potem po cztery itd.
5. „Gramy na woreczkach – nasza orkiestra” – zabawy muzyczne z wykorzystaniem
dowolnych przedmiotów znajdujących się w domu.
Dziecko wspólnie z opiekunem/rodzeństwem wybiera przedmiot w domu i próbują na
nim zagrać. Opiekun nie wskazuje, kiedy mają zacząć i skończyć, pozwala im na pełną
improwizację. Gdy skończy się koncert, opiekun zadaje pytania: Jak wam się podobała
wasza muzyka? Czy słyszeliście swoją muzykę nawzajem? Co można zrobić, żeby koncert
naszej orkiestry był lepszy? Kto może pomóc orkiestrze? Po co są dyrygent i zasady?
6. Zadania w Kartach Pracy:
5 – latki
Praca z KP4.16b – zabawa matematyczna doskonaląca przeliczanie i spostrzeganie.
6 – latki
Praca z KP4.17a – rysowanie linii po śladzie, łączenie odpowiednich rysunków z
podpisami. Praca z KP4.17b – wyklaskiwanie sylab według wzoru, łączenie sylab w wyrazy,
pisanie nazw instrumentów po śladzie.

W krainie muzyki
11 Maj 2020
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„Instrumenty muzyczne” – poniedziałek
Cele ogólne:
– kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i
dźwiękami
– kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze
względu na określone cechy
– wprowadzenie litery H, h.
1. „Najlepszy instrument” – R. zaprasza dziecko do wysłuchania wiersza W.
Próchniewicza.
„Najlepszy instrument” – Wojciech Próchniewicz
Jest taki instrument na świecie,
Dostępny nawet dla dzieci.
Wygrywa wszystkie melodie
Najładniej, najłagodniej.
Gdy nutki wpadną do ucha,
On ucha bardzo się słucha.
Bo najgrzeczniejszy jest przecież,
Słucha się w zimie i w lecie,
W upał i gdy deszcz leje,
On wtedy nawet się śmieje!
Chodzi wraz z tobą wszędzie
już tak zawsze będzie.
Nawet za złota trzos
Nie zniknie — bo to TWÓJ GŁOS.
Więc gdy jest ci nudno, nie ziewaj.
Pamiętaj o nim — zaśpiewaj!
On się natychmiast odezwie
I zagra czysto i pewnie.
Opowie ci zaraz radośnie
Na przykład o słonku lub wiośnie.
Bo lubi i dobrze zna cię,
Twój wierny, dźwięczny przyjaciel
Wiersz – Najlepszy instrument
Po wysłuchaniu wiersza R. prowadzi rozmowę z dziećmi:
– Co autor wiersza nazywa najlepszym instrumentem?
– Czy każdy z nas ma taki instrument?
– W jakich sytuacjach, według autora, możemy go używać?
– Czym się różni od tradycyjnych instrumentów?
– W czym jest podobny?
Jeśli dziecko ma trudność z odpowiedzią na któreś pytania, R. może przeczytać
odpowiedni fragment wiersza jeszcze raz.
2. „Grająca woda” – zabawa badawcza.

00:00

00:00

Na stole stoi kieliszek na nóżce, a na stoliku butelka lub inne naczynie z wodą. R. prosi,
aby dziecko suchym palcem pocierało wokół krawędzi kieliszka – szybko i powoli. Pyta:
Czy słyszysz jakieś dźwięki? Suchym palcem nie wydobędziemy dźwięków z kieliszka.
Następnie dziecko wykonuje tę samą czynność, ale tym razem palec powinien być mokry.
Należy trzymać kieliszek mocno za nóżkę, żeby się nie przesuwał, ale nadal powinien
stać na stole. R.: Czy teraz słyszysz dźwięk? Jeśli dziecko wykonało ćwiczenie
prawidłowo– usłyszy dźwięk. Następnie dziecko wlewa do kieliszka trochę wody i
ponownie próbują grać na nim mokrym palcem. Z kieliszka wydobywa się dźwięk. R.
zachęca dziecko, by spróbowały porównać dźwięki, jeśli np. do trzech kieliszków wleje
różną ilość wody. Po wielu próbach R. zaprasza dzieci do rozmowy: Jak myślicie,
dlaczego, gdy pocieraliśmy kieliszek suchym palcem, nie było słychać dźwięków? A
dlaczego dźwięki są różne, gdy wlejemy mniej i więcej wody? Czy pamiętacie, co to jest
fala dźwiękowa? R. systematyzuje wiedzę dzieci: Palec wprawia w drganie szkło kieliszka,
które z kolei pobudza do drgań powietrze znajdujące się w środku. Wewnątrz kieliszka
powstają fale dźwiękowe. Gdy do kieliszka nalewamy więcej wody, wysokość dźwięku się
obniża.
3. „H jak harfa” – prezentacja litery w wyrazie. R. prezentuje literę h, H.

Prosi dziecko o wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym: har-fa, jednocześnie
wskazuje kolejne pola na planszy. Dziecko wraz z R. liczy sylaby w wyrazie. R. prosi
dziecko o zaproponowanie innego gestu, który pozwoli łatwo pokazać podział na sylaby,
np. tupanie, dotykanie podłogi palcem. R. prezentuje sposób pisania liter H, h.
Prosi dziecko, by napisało litery palcem na dywanie i w powietrzu. Zwraca uwagę na
kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze.
H jak Harfa
4. „Spacer po h” – N. układa z lin kształt litery h w różnych rozmiarach (3–4 litery, w
oddaleniu od siebie). Prosi dziecko o zdjęcie kapci i spacer stopa za stopą po linie,
zgodnie z kierunkiem pisania.
5. Zadania do wykonania w kartach pracy:
5-latki:
Praca z KP4.14a – odczytywanie i kontynuowanie rytmów.
Praca z KP4.14b, analiza słuchowa nazw instrumentów, doskonalenie percepcji
słuchowej i wzrokowej, przeliczanie
6-latki:
Praca z KP4.16a – identyfikowanie i zakreślanie liter H, h, rysowanie pętli wokół
obrazków.
Praca z KP4.16b – pisanie liter H, h po śladzie, czytanie zdań metodą sylabową.
Praca z KP4.20a – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie liter h, H, pisanie zdania
po śladzie.

Gimnastyka buzi i języka
11 Maj 2020

Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy

p.Katarzyna

Wiosenna-gimnasyka-buzi-i-języka
Miłej zabawy

😉😉😉

„W KSIĘGARNI”
8 Maj 2020

Smerfy

p.Edyta

CELE OGÓLNE: rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się
modelami monet i banknotów; zapoznanie z pracą drukarza.
Na zakończenie tygodnia proponuję wam jeszcze raz trochę poćwiczyć układy taneczne
z poprzednich dni. Przypomnijmy je sobie. Zaproście rodziców do wspólnego tańca.
Życzę wspaniałej zabawy.
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=UYXd8REhSvA
https://www.youtube.com/watch?v=RCgtcEz6SGk
https://www.youtube.com/watch?v=m-13-WFz7K8
https://www.youtube.com/watch?v=Fwkfkom7FDM&list=RDm-13-WFz7K8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA&list=RDm-13-WFz7K8&index=5
Zachęcamy dziecko do wspólnego wysłuchania wiersza. Prosimy, by zapamiętało, o
czym, zdaniem autorki wiersza, opowiadają książki.
„Wieki skarb”
Barbara Stefania Kossuth
Mam przyjaciela – wielki skarb,
największą radość w świecie.
Któż to? Aha, nie powiem, nie…
Z łatwością odgadniecie.
Chciałbym z nim przebyć cały dzień,
lecz mi nie daje niania.
– Ej, Jurku, chodź, na spacer czas,
dość tego już czytania.
Tak, książka to przyjaciel mój –
przyjaciel prawie żywy.
On opowiada cudów moc,
o świecie prawi dziwy.
O górach, morzach niesie wieść,
o naszej własnej ziemi,
wypowie wiersz lub cudną baśń –
czym? – Literkami swymi.
Więc cieszę się, że książkę mam.
Och, czytać pragnę wiele!
Nie niszczę ich, bo książki me –
najlepsi przyjaciele.
Następnie prosimy, by dziecko przypomniało, czego – zdaniem autorki – można dowiedzieć
się z książek.
Jakie inne informacje możecie znaleźć w swoich ulubionych książkach?
Co oznacza sformułowanie „książka moim przyjacielem”?
Czy autorka miała na myśli takiego przyjaciela, z którym można się bawić,
biegać, wyjeżdżać?
„Ćwiczymy pamięć” – proponujemy dziecku naukę wybranej strofy wiersza. Możemy
jeszcze zaproponować naukę całego wiersza lub tylko części, w zależności od możliwości
dziecka. Powtarzamy z dzieckiem kol ejne wersy wiersza, za każdym razem w specjalny
sposób, np. wysokim głosem, grubym, niskim, słowami podzielonymi na sylaby,
śpiewając itp. Kiedy dziecko powtórzy wybrany fragment dwukrotnie, możemy
zaproponować zabawę „Głuchy telefon” – przekazywanie szeptem na ucho wers po
wersie całego wiersza. Jako podsumowanie dziecko może spróbować powiedzieć cały
wiersz (lub jego wybraną część, w zależności od wcześniejszej decyzji), stojąc i delikatnie
wytupując rytm.
„Ile kosztuje ta książka” – zabawa tematyczna w księgarnię z wykorzystaniem modeli
monet i banknotów. Przygotowujmy cztery stoiska z książkami, na każdym z nich
prezentujemy jeden rodzaj książek, np. kolorowanki, albumy, książki z obrazkami i
komiksy. Ważne, by książki z jednego stoiska miały charakterystyczne cechy wspólne.
Każdy rodzaj książek ma inną cenę, np. 5 zł, 7 zł, 10 zł, 20 zł. Dziecko otrzymuje banknoty i
monety. Rodzic jest księgarzem. Zadaniem dziecka jest kupić co najmniej trzy książki w
dowolnych cenach. Ważne, by zostało mu jak najmniej pieniędzy. Nie można zmieniać cen
książek podczas transakcji. Po zakupach dziecko pokazuje książki i opowiada, co sprawiło
mu trudność, a co było przyjemne podczas tej zabawy.
Na zakończenie obejrzyjcie filmik o pracy w księgarni. https://www.youtube.com/watch?
v=dVntYs6Cm0Q
Propozycje do uzupełnienia w książce:
Dla 5 – latków:
Praca z KP4.7a – doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego, poszerzanie
wiedzy ogólnej.
Praca z KP 3 i KP4 – „Sprawdź, co Ci brakuje!” – uzupełnianie lub dokańczanie
brakujących ćwiczeń w obu książeczkach.
Dla 6 – latków:
Praca z KP4.9a – umieszczanie nalepek z literami, odczytywanie hasła.
Praca z KP4.9b – kreślenie drogi w labiryncie, przeliczanie książek, porównywanie liczb.
Praca z KP4.10b – kącik grafomotoryczny, kolorowanie pól zgodnie z zauważoną regułą,
kolorowanie według wzoru.

„LUBIĘ CZYTAĆ – BIBLIOTEKA”
7 Maj 2020

Smerfy

p.Edyta

CELE OGÓLNE: kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego
poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb; rozwijanie sprawności językowych.
„Ruchome napisy” – plastyczna zabawa ruchowa. Przygotowujemy litery z zestawu
Alfabet w taki sposób, by dziecko mogło z nich ułożyć napisy: BAJKA i BIBLIOTEKA.
Oprócz liter potrzebnych do ułożenia wyrazów należy dołożyć jeszcze inne litery. Rodzic
prezentuje na tablicy napisy bajka i biblioteka, dziecko próbuje je przeczytać sylabami.
Następnie zapraszamy dziecko do zabawy: Za chwilę rozłożę na dywanie wiele liter,
również te, które są potrzebne do ułożenia wyrazów: bajka i biblioteka. Włączę piosenkę,
przy której będziesz tańczyć w dowolny sposób. Kiedy zatrzymam muzykę, Twoim zadaniem
będzie znaleźć literę, która jest potrzebna do ułożenia wyrazu i trzymać ją w ręku. Liter
można szukać tylko w czasie, gdy nie gra muzyka. Gdy ponownie ją włączę, znowu zaproszę
Cię do tańca. Dziecko tańczy przy piosence „Witajcie w naszej bajce”(piosenka poniżej).
Można podzielić tę zabawę na dwie tury: najpierw szukajmy liter do wyrazu bajka,
następnie biblioteka.
Napisy do zabawy „Ruchome napisy”
00:00

00:00

„Podajemy sylaby” – zabawa językowa. Rodzic wypowiada dowolną sylabę, np. „baj” –
a dziecko dodaje sylabę tak, by stworzyć słowo. Można ukierunkować zabawę w taki
sposób, by dziecko wymyślało jedynie tytuły baśni, imiona bohaterów itp. Na początku
należy ustalić, że zabawa trwa np. trzy minuty lub pięć minut i nastawić klepsydrę albo
minutnik. Po upływie tego czasu, zabawa się kończy.
„Zagadki – rymowanki” – zapraszamy dziecko do zabawy: Za chwilę powiem kilka
zagadek. Odpowiedź na nie powinna rymować się z zagadką. Wszystkie zagadki dotyczą
baśni, bajek i legend, które znasz. Oto zagadki:
W Krakowie mieszka wawelski smok,
co zieje ogniem przez cały… (rok).
Krasnoludek jest malutki,
tak jak wszystkie… (krasnoludki).
Kto z krasnalami w tym domku mieszka?
To jest na pewno Królewna (Śnieżka).
Kto był dobry dla Kopciuszka?
Chrzestna matka, czyli (wróżka).
Czerwony Kapturek do babci wędrował,
Lecz wilk się zaczaił, za drzewem się (schował).
Groźna Baba Jaga domek ma z piernika.
Kto ją spotka w lesie, niechaj prędko (zmyka).
Gdy kot buty dostał,
Janek księciem (został).
Rzecz to znana, całkiem pewna,
Że Pinokio powstał z (drewna).
„Jeżeli ci wesoło” – zabawa ruchowa do piosenki. Stoimy obok siebie, gestem
ilustrujemy słowa piosenki.
„Jeżeli ci wesoło”
Marta Bogdanowicz
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe.
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
To podnieś brwi do góry i dotknij czoło swe.
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
To otwórz teraz usta i zamknij oczy swe.
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
To pokaż najpierw język, a potem zęby swe.
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
Nabierz w usta powietrza i klep policzki swe.
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe.
00:00

00:00

Zabawę można również przeprowadzić w języku angielskim np. na podstawie piosenki:
„If you’re happy and you know it”.
If you’re happy and you know it
sł i muz. tradycyjne
If you’re happy and you know it,
clap your hands
If you’re happy and you know it,
clap your hands
If you’re happy and you know it,
then your face will surely show it
If you’re happy and you know it,
clap your hands.
If you’re happy and you know it,
stomp your feet.
If you’re happy and you know it,
stomp your feet.
If you’re happy and you know it,
then your face will surely show it.
If you’re happy and you know it,
stomp your feet.
If you’re happy and you know it,
shout „Hurray!” (hoo-ray!)
If you’re happy and you know it,
shout „Hurray!” (hoo-ray!)
If you’re happy and you know it,
then your face will surely show it
If you’re happy and you know it,
shout „Hurray!” (hoo-ray!)
If you’re happy and you know it,
do all three
If you’re happy and you know it,
do all three
If you’re happy and you know it,
then your face will surely show it
If you’re happy and you know it,
do all three.
00:00

00:00

https://www.youtube.com/watch?v=zbflttfKc9U
Propozycje do uzupełnienia w książce:
Dla 5 – latków:
Praca z KP4.8a – „Na półce”– klasyfikowanie książek wg pierwszej litery tytułu,
doskonalenie percepcji wzrokowej.
Praca z KP4.9a – ćwiczenie spostrzegawczości, dostrzeganie różnic w obrazkach.
Dla 6 – latków:
Praca z KP4.8a – utrwalenie umiejętności przeliczania, dodawania w codziennych
sytuacjach, ćwiczenie umiejętności rozpoznawania symboli monet i banknotów,
doskonalenie małej motoryki.
Praca z KP4.8b – doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie sprawności
grafomotorycznej.

„JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?”
6 Maj 2020

Smerfy

p.Edyta

CELE OGÓLNE: wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z
powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca itp.; rozwijanie
kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.
Mam nadzieję, że wczoraj świetnie bawiliście się przy muzyce. Może dziś też chcecie?
To zapraszam.
https://www.youtube.com/watch?v=m-13-WFz7K8
https://www.youtube.com/watch?v=Fwkfkom7FDM&list=RDm-13-WFz7K8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA&list=RDm-13-WFz7K8&index=5
„Jak powstaje książka?” – zapraszamy dziecko do uważnego słuchania utworu: Usiądź
wygodnie, przygotuj uszy do słuchania i posłuchaj przygody Ady i Adama. Dzisiaj dzieci
dowiedzą się, w jaki sposób powstaje papier i jak kiedyś pisano książki. Postaraj się
zapamiętać jak najwięcej informacji.
Poniżej znajduje się tekst opowiadania „Jak powstaje książka” Macieja Bennewicz
Opowiadanie „Jak powstaje książka”
Po przeczytaniu zadajemy dziecku pytania:
W jaki sposób Ada i Adam pomagali robić papier?
Czy to był sposób podobny do tego, którego my używaliśmy do sporządzenia papieru
czerpanego?
W jaki sposób tworzono książki przed pojawieniem się nowoczesnych drukarni?
Na podsumowanie rodzic czyta dziecku wierszyk:
Jak powstaje każda książka? Kto słuchał, odpowie.
Najpierw rodzi się w pisarza pomysłowej głowie.
Gdy redaktor w wydawnictwie tekst dobrze ogarnie,
O druk, cięcie i oprawę poprosi drukarnię.
A tutaj możecie obejrzeć film pod tytułem „Jak powstaje książka” –
https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q
Następnie zapraszam was do zapoznanie się z nowym zawodem o nazwie drukarz.
Obejrzycie krótki filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Eipe3LR0ctE
„Polisensoryczna książeczka” – przestrzenna praca plastyczna. Zadaniem dziecka jest
stworzenie książki, za pomocą której będzie mogło opowiedzieć o uczuciach, jakie
towarzyszą Mu w przedszkolu lub w domu. Książka może zawierać słowa i obrazki, ale
można też wykorzystać zamiast słów i obrazków, materiały i tkaniny różne w dotyku np.
delikatny, pluszowy i mięciutki materiał, nasiona, patyczki, kamyki, styropian itp. – w
ten sposób stworzy się książeczkę polisensoryczną. Dziecko z pomocą rodzica
zszywaczem łączy kilka kartek z bloku technicznego. Następnie z przygotowanych
materiałów tworzy swoją niepowtarzalną książeczkę. Życzę udanej i owocnej pracy.
Powodzenia!!!
Budowa książki
Propozycje do uzupełnienia w książce:
Dla 5 – latków:
Praca z KP4.6 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji
wzrokowej, dekodowanie.
Praca z KP4.7b – „Moja książka”– doskonalenie twórczego myślenia i zdolności
grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi
Dla 6 – latków:
Praca z KP4.7a – doskonalenie umiejętności dodawania, ćwiczenie zapisu cyfr
Praca z KP4.7b – doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie sprawności
grafomotorycznej.
Praca z KP4.10a – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie liter Z, z, f, F, pisanie
wyrazów po śladzie.

„CZYM SĄ DLA NAS KSIĄŻKI?”
5 Maj 2020

Smerfy

p.Edyta

CELE OGÓLNE: rozbudzanie zainteresowań czytelniczych; kształtowanie poszanowania
dla książek.
Na początki zapraszam Was na małe co nieco. Wiem, że bardzo lubicie ruch przy
muzyce i dlatego zaproponuje Wam dziś coś innego niż zawsze. Może się ktoś skusi i
razem potańczymy? Zapraszam.
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=UYXd8REhSvA
https://www.youtube.com/watch?v=RCgtcEz6SGk
„Niewidzialna zagadka” – doskonalenie percepcji słuchowej, rozbudzanie wyobraźni.
Kto odgadnie co to może być? (prośba do rodziców, aby nie pokazywali obrazu tylko sam
dźwięk)
https://www.youtube.com/watch
v=mcDZHJKyv3c&list=RDmcDZHJKyv3c&start_radio=1&t=42
Tak zgadza się, to odgłos przekładanych kartek.
A teraz zapraszam do wysłuchania wiersza Anny Kamieńskiej pt. „Książka”
Czemu książka stoi niema?
Może o czym mówić nie ma?
Jej literek czarne rządki
smutne jak jesienne grządki.
Czemu taka nudna, pusta,
jakby jej zamknięto usta?
Aż tu nagle, moja miła,
niema książka przemówiła.
I gadała i śpiewała,
czego nie opowiadała!
O przygodach, awanturach,
ptakach, kwiatach, morzach, górach.
Gdzie to wszystko w niej mieszkało?
Jak to wszystko w niej drzemało?
Chyba nie ma o co pytać:
nauczyliśmy się czytać.
Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
Czemu początkowo książka była smutna?
Czy miała kolorowe obrazki?
Dlaczego nagle zaczęła być ciekawa dla osoby mówiącej w wierszu?
Co się zmieniło?
„Mapa myśli” – ćwiczenie na budowanie wypowiedzi i formułowanie pytań. Dziecko
dzieli się swoją wiedzą na temat książek. Rodzic może zadawać pytania pomocnicze: Co
to jest książka? Z czego jest zbudowana? Jakie mogą być książki? O czym mogą być? itp.
Dziecko stawia również pytania, na które chciałyby poznać odpowiedź. Rodzic razem z
dzieckiem rysuje mapę myśli za pomocą prostych słów i symboli.
„Ulubione” – swobodne wypowiedzi dziecka na temat ulubionych książek. Budowanie
dłuższych wypowiedzi. Prosimy, aby dziecko opowiedziało, jakie książki lubi i dlaczego.
„Do czego nie są książki?” – rozmowa kierowana, zwrócenie uwagi na niewłaściwe
korzystanie z książek. Sugerujemy, że skoro dziecko wie, do czego są książki, to teraz
niech wskaże, do czego nie są. Dziecko podaje swoje pomysły.
Teraz zapraszam do zapoznania się z prezentacją multimedialną o tym, jak należy
dbać o książki.
ZASADY-KORZYSTANIA-Z-KSIĄŻEK-prezentacja-multimedialna-dla-dzieci
A teraz trochę zabaw z poznaną wcześniej literą „F”.
„Chodzimy po f – zabawa ruchowo – matematyczna. Układamy na dywanie kształt liter
F i f ze sznurka lub liny i prosimy dziecko, aby stopa za stopą poruszało się po linii, przy
okazji liczy jaką długość ma sznurek lub lina, odmierza i wskazuje liczbę stóp jakie
zrobiło. Próbuje napisać tą liczbę.
„Do krainy baśni zabieram…” – prosimy dziecko, aby wymyśliło i zapamiętało nazwę
przedmiotu rozpoczynającego się głoską f. Następnie rozpoczynamy zabawę słowami:
Do krainy baśni zabieram fotografię i prosimy dziecko o powtórzenie tych słów oraz
dodanie własnego słowa, rozpoczynającego się głoską f. Dziecko wraz z rodzicem
kolejno powtarzają wcześniejsze słowa i dodają własne. Możemy przerwać zabawę w
połowie, podsumować i rozpocząć następną turę od tego miejsca, gdzie się poprzednio
skończyło.
Propozycje do uzupełnienia w książce:
Dla 5 – latków:
Praca z KP4.8b – rozwijanie umiejętności oceniania, doskonalenie zdolności
grafomotorycznych, rozwijanie kreatywności
Praca z KP4.9b. – „Regulamin postępowania z książką” – zabawa dydaktyczna.
Dla 6 – latków:
Praca z KP4.6a – umieszczanie nalepek w brakujących miejscach, czytanie wyrazów.
Praca z KP4.6b – uzupełnianie nalepkami ilustracji regału z książkami.
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