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Nasze Muminki.


20 Maj 2020


Muminki p.Wioleta

Witaj Polu, widzę że tobie też ta praca sprawiła przyjemność.

 

 

,,Rozdmuchane emocje Poli pozdrawiamy”
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Nasze Muminki.


20 Maj 2020


Muminki p.Wioleta

Rozdmuchane emocje Lidzi. Cieszymy się, że dobrze się bawisz.

 

 

,,Pracuje tuz przed południem, świetna zabawa!”

,,A po nauce pomagam mamie przy serniku ;)”
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Skąd się biorą łzy?


19 Maj 2020


Muminki p.Wioleta

1.Dzisiejszy dzień zaczniemy od posłuchania piosenki, zgadnijcie  o jakim uczuciu, emocji
będziemy dzisiaj rozmawiać.

Dzisiaj porozmawiamy o smutku, kiedy jesteśmy smutni.

2.Pomyślcie teraz, kiedy jesteście smutni i dlaczego, co wtedy czujecie, co wtedy
myślicie? możecie narysować to w chmurkach.

3.Kiedy jest wam smutno, co się wtedy dzieje w waszym organizmie?
Dzieci próbują określić, co się dzieje z ich ciałem.

Mówią np. Czuję coś w gardle,
Jest mi zimno / gorąco, trzęsę się, trzęsie mi się broda, płyną mi łzy, pojawia się katar.

4.Skąd się biorą łzy?  dzieci próbują odpowiedzieć na to pytanie.

Łzy to substancja nawilżająca i oczyszczającą, która chroni oko przed zarazkami.
Łzy składają się głównie z wody, niewielkiej ilości soli oraz substancji bakteriobójczych. Bez
niej nos czy gałki oczne stałyby się łatwym wejściem do naszego organizmu dla groźnych
bakterii. 
Nad oczami znajdują się dwa gruczoły, które nieustannie produkują łzy. Stamtąd łzy
spływają kanalikami, a ich nadmiar jest odprowadzany do nosa. Dlatego gdy płaczemy,
musimy wydmuchać nos.
Gdy oko zostaje podrażnione, łez jest tak dużo, że kanaliki nie nadążają ich odprowadzać.
Oczy łzawią, na co nie mamy żadnego wpływu. Więcej łez jest produkowanych również
wtedy, gdy przeżywamy silne emocje, np. smutek, radość. Łzy pojawiają się na skutek tego,
co czujemy, albo są wynikiem naszych myśli czy wspomnień. Płacz jest nam czasem bardzo
potrzebny, działa pozytywnie na organizm: obniża ciśnienie krwi, dotlenia mózg, powoduje
spadek napięcia emocjonalnego.
Niektórzy uważają płacz za oznakę słabości, inni doceniają wrażliwość płaczących.
Niewątpliwie jednak płacz jest naturalną reakcją naszego organizmu.

5.Zabawę matematyczna – ,,Emocjonalne rytmy”.
Zadanie polega na dokończeniu rytmu wg wzoru. Wydrukujcie kartę i elementy do
wycięcia.

EMOCJONALNE RYTMY

elementy do rytmu

6.Dzisiaj proponujemy wam zabawę plastyczną –  „Rozdmuchane emocje”
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Potrzebne  materiały : kartka z bloku technicznego,
farby ,słomka do picia napojów .kolorowe pisaki .

Prace rozpoczynamy od przygotowania  sobie sztywnej kartki, na której w odstępach
robimy kilka kolorowych plam farbami. Następnie przy pomocy słomki, plamy
rozdmuchujemy w różnych kierunkach  i powstają nam stworki. Czekamy chwileczkę  aby
wyschły. Pracę kończymy dorysowując oczka, noski, włosy, ręce i najważniejsze – nasze
stworki ukazują  nam  różne emocje. Narysowane usta pokażą nam czy stworek jest
wesoły, czy smutny, a może zły to od was zależy.

Życzymy miłego działania – koniecznie przyślijcie wasze prace na adres
muminkip.31@gmail.com

7. Praca domowa. 
Pięciolatki    karty4 – strona nr 21a/b

Życzymy miłej zabawy ,pani Wioleta i pani Zosia.

Nasze Muminki.


19 Maj 2020


Muminki p.Wioleta
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Witamy pracę Złośnika i Złośnicy naszej Lidzi.

 

 

,,Pracujemy, pozdrawiamy !”
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Nasze Muminki.


19 Maj 2020


Muminki p.Wioleta

Witamy pierwsze prace Złośnika i Złośnicy naszej Poli.

 

 

,,Lekcje odrobione pozdrawiamy ”
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Mała złośnica i mały złośnik.


18 Maj 2020


Muminki p.Wioleta

 

1. Przeczytajcie dzisiaj wiersz pt:,, Złośnik”.

Złośnik to jest taki ktoś,
Kto uwielbia słowo „złość”.
I nie umie ukryć złości,
Gdy mu złość na twarz zagości.
Zaraz krzyczy, zaraz tupie,
Zaraz woła: „Toż to głupie!”
Przy tym dłonie ściska w pięści
I zębami głośno chrzęści.
W jednej chwili jest różowy,
W drugiej całkiem purpurowy,
W trzeciej biały tak jak kości…
Tak się właśnie złośnik złości!

Kto to jest złośnik i co on czuje?
W jaki sposób wyraża swoją złość?
Jak wygląda  kiedy się złości?
Z jakiego powodu się złości?
Co znaczy być złym, a co złościć się? Czy to oznacza to samo?

 
2.Jak według was wygląda złośnica i złośnik?
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Złośnica – karta do pobrania

chłopak złośnik – karta do pobrania

3. Posłuchajcie teraz opowiadania pt: ,,Pysiowy sposób na złość ” a dowiecie się, w jaki
sposób Pysia poradziła sobie ze złością.

W niewielkim królestwie nieopodal wielkiego dworu żyła sobie rodzinka piesków.
Mamusia, tatuś i ich córeczka Pysia mieszkali w pięknym domku, gdzie dziewczynce
niczego nie brakowało. Miała tam swój piękny kolorowy pokoik, pełen cudownych
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zabawek, telewizor, komputer, ale przede wszystkim wspaniałych rodziców. Kochali oni
swoją córeczkę bardzo, ale czasami byli bardzo smutni. Było to wtedy, gdy Pysia zaczynała
się złościć. Niestety, dziewczynce zdarzało się to dosyć często. Koledzy z przedszkola
nazywali ją nawet Pysią złośnicą i nie bardzo lubili się z nią bawić. Gdy tylko Pysia nie
dostawała od rodziców czegoś, czego chciała, lub koledzy nie chcieli jej oddać ulubionej
zabawki, dziewczynka rzucała się na podłogę, krzyczała i kopała nóżkami lub zaczynała bić
inne dzieci. Kiedyś nawet nabiła koledze guza, bo uderzyła go z całej siły ciężkim
drewnianym klockiem. Nic więc dziwnego, że dzieci bały się Pysi złośnicy. Dziewczynka
jednak lubiła chodzić do przedszkola i nie wiedziała, dlaczego dzieci nie lubią się z nią
bawić. Gdy kiedyś nie znalazła sobie towarzysza zabaw i odeszła bardzo obrażona do kąta,
podszedł do niej mały krasnoludek, którego dziewczynka bardzo lubiła. Krasnoludek
zapytał Pysię, czemu stoi sama, a ona, zła na dzieci, odpowiedziała naburmuszona, że nikt
nie chce się z nią bawić, a ona nie wie dlaczego. Krasnoludek powiedział, że zabawki też
nie lubią, jak Pysia się nimi bawi, ponieważ bardzo często, złoszcząc się, rzuca je byle
gdzie. Zdarzyło się, że lalce naderwała rączkę, misiowi rozdarła futerko. Krasnoludek
pokazał też swoją, zniszczoną przez Pysię, czapeczkę. Powiedział również, że każda
zabawka czuje te wszystkie krzywdy, tak samo jak dzieci. Pysia zastanawiała się przez
chwilę nad tym, co powiedział jej krasnoludek. Potem zapytała, co może zrobić, by dzieci i
zabawki polubiły ją. Krasnoludek powiedział, że może w tym pomóc dziewczynce, pod
warunkiem, że sama bardzo będzie tego chciała. Umówili się, że jak tylko Pysia będzie
chciała się zezłościć, zaciśnie mocno paluszki, zamknie oczy, a krasnoludek pogłaszcze ją
niewidzialnym czarodziejskim piórkiem po policzku. Postanowili zaraz wypróbować
wymyślony przez krasnoludka sposób. Nie od razu pomogło, ale po chwili Pysi zrobiło się
lepiej. I tak za każdym razem Pysi pomagał krasnoludek, który podpowiadał dziewczynce,
co ma robić, kiedy tylko się rozzłościła. Później dziewczynka już sama pamiętała o swoim
czarodziejskim sposobie na gniew. Próbowała go stosować także w domu, kiedy już, już
miała się rozzłościć na rodziców. Zauważyła, że rodzice rzadziej się smucą, a dzieci w
przedszkolu częściej się do niej uśmiechają i bawią się z nią. Pysia złościła się coraz mniej,
nie tupała już nogami, nie rzucała się na ziemię i nie biła dzieci. Dziewczynka po jakimś
czasie zyskała wielu przyjaciół, z którymi bardzo chętnie się bawiła w przedszkolu.

4.Praca Domowa.

Czterolatek karty 2 str. 38
Pięciolatek karty 4 str. 20a/b

Życzymy udanej zabawy pani Wioleta i pani Zosia.

Nasze Muminki.


18 Maj 2020


Muminki p.Wioleta

Nasza Pola przy pracy domowej.

 

 

,,Literka H ”

,,Pola odrobiła lekcje , pozdrawiamy ”
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Nasze Muminki.


18 Maj 2020


Muminki p.Wioleta

Brawo Lenko cieszymy się, że samodzielnie głoskujesz wyrazy i
piszesz.

 

,,Lenka sama uzupełniała krzyżówkę  i robiła zadania”
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Gimnastyka buzi i języka


18 Maj 2020


Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy p.Katarzyna

Kochane Przedszkolaki, zaproście Rodziców do wspólnej gry:

gra logopedyczna

Udanej zabawy 😉 😉 😉

Co to są emocje?


17 Maj 2020


Muminki p.Wioleta

1.Zaczniemy dziś od diagramu.
Możecie go sobie przerysować na kartkę i wpisywać do niego literki.

Zabawę można urozmaicić o język angielski.
1. Służy do mierzenia czasu. Po angielsku clock.
2. Budynek, w którym mieszkamy. Po angielsku house.
3. Żółty owad w czarne paski. Po angielsku bee.
4. Następuje po dniu. Po angielsku night.
5. Polska to nasz… Po angielsku country.
6. Kolorowe do rysowania. Po angielsku crayons.

Pytanie do dzieci: Jakie hasło powstało? Co ono oznacza? Czym są emocje? Jakie emocje
znacie?

2. Obejrzyjcie teraz film o emocjach.

Czy zapamiętaliście jakie wystąpiły tam uczucia i emocje?

3 „Emocje na twarzy” – rozpoznawanie emocji po wyrazie twarzy.
Spójrzcie teraz w swoje książki:

Pięciolatki karty4 – strona 19b
Czterolatki karty2 – strona 37

Jakie emocje przeżywają osoby na obrazkach?
Czy możecie je podzielić na „Miłe i niemiłe” – podział na emocje pozytywne i negatywne.

4. „Podróż do krainy: złości, radości, smutku, strachu” – zapraszamy do zabawy w
strojenie różnych min i określenie swoich emocji .

Watch on

Bajka dla dzieci po polsku o emocjach - Polski program Bajka dla dzieci po polsku o emocjach - Polski program ……
Copy linkCopy link
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←  Starsze wpisy Nowsze wpisy →

Potrzebne wam będzie lustro – stajemy przed lustrem dla rozgrzewki robimy różnorodne
śmieszne miny i kontrolujemy je w lustrze.
Gdy buzia rozruszana wówczas przypominamy sobie w jaki sposób pokażemy w lustrze
poznane emocje, które nam towarzyszą każdego dnia:
robimy smutną minę, wesołą, zdziwioną, wystraszoną, złą itp –poprawnie je nazywamy .
Do zabawy można zaprosić rodziców, rodzeństwo.
Życzymy wspaniałej zabawy, podczas której można zobaczyć siebie i swoje emocje.
Ciekawi jesteśmy co lustro wam pokazało – prześlijcie fotki .

5.Na sam koniec posłuchajcie piosenki o emocjach.

Praca domowa
Pięciolatki karty 4  – strona 19a/b
Pięciolatki karty2 –  strona 37

 

Życzymy udanej zabawy pani Wioleta i pani Zosia.

Watch on

Nasze emocjeNasze emocje
Copy linkCopy link

Szukaj na stronie

Szukaj …

Ostatnie wpisy
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Dumnie wspierane przez WordPressa

11 X – DZIEŃ DZIEWCZYNEK Muminki (164)

Pszczółki (147)
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Smerfy (118)
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