Propozycja zajęd i zabaw z dziedmi z grupy II na dzieo 10.06.2020

• Zabawa dydaktyczna „Największe wiaderko jest w kolorze...”
Dla dziecka: koperta z sylwetami wiaderek w trzech wielkościach, klej, kartka, kredki.
Dziecko układa papierowe wiaderka zgodnie z poleceniem Rodzica : od najmniejszego do
największego lub od największego do najmniejszego. Przykleja je na kartce i koloruje każde na inny
kolor. Wskazuje na swojej pracy wiaderko zgodnie z opisem Rodzica.: Największe jest wiaderko w
kolorze...
•Zabawa kolorami – „Kolory lata”.
Rodzic rozkłada kartki w kolorach podstawowych, a dzieci podają ich nazwy. Następnie dobierają
odcienie do danego koloru i je nazywają, koocząc wypowiedź Rodzica np. niebieski jak:
niezapominajki, jeansy, niebo itp.
•Zabawa matematyczna „Foremki do piasku”

Nauczyciel przygotowuje obrazki z różną liczbą elementów. Dzieci liczą, ile elementów znajduje się na
danym obrazku, podają ich liczbę i pokazują odpowiednią liczbę palców. Ile foremek jest w kolorze
żółtym, ile w czerwonym, zielonym i niebieskim.
• Zabawa dydaktyczna „Rozpoznaj kolory”.
Klocki w czterech kolorach

Segregowanie przygotowanych drobnych klocków ze względu na kolor. Przeliczanie w dostępnym
zakresie.
• Zabawa „Moja ulubiona zabawa”.
Zaproś mamę, tatę lub rodzeostwo do ulubionej zabawy wymyślonej przez siebie.
• Ćwiczenia na spostrzeganie – Znajdź taki sam kształt „Zabawy w piaskownicy”
Pomoce: foremki do piasku, tacki z mokrym piaskiem
Rodzic odbija foremki o różnych kształtach na tacce z mokrym piaskiem. Zadaniem dziecka jest
odnalezienie użytych przez Rodzica foremek i odbicie ich obok danego kształtu.
• Zabawa bieżna – „Rozkład jazdy autobusu”.
Rodzic rozkłada oddalone od siebie kolorowe obręcze i ustala z dzieckiem , że niebieska symbolizuje
jeziora, żółta – piasek nadmorski, zielona – wieś, czerwona – szczyty górskie. Dziecko zamienia się w
autobusy i biega, omijając obręcze. Na gwizdek i hasło Rodzica , np. Stacja jezioro – dziecko podbiega
do obręczy niebieskiej i zatrzymuje się. Rodzic gwizdkiem daje sygnał do odjazdu autobusów. Przy
kolejnym powtórzeniu zmienia stację, na której zatrzymują się dziecko (przy właściwej obręczy).
• Ćwiczenia pamięci „Zamknij oczy”.
Zabawki do piaskownicy: w różnych kształtach, różnej wielkości, w różnych kolorach (foremki,
wiaderka, łopatki), obręcze.)
Rodzic demonstruje dziecku zabawki, zwraca uwagę na ich przeznaczenie, wielkośd, kolor i kształt.
Następnie wykłada na środek kilka zabawek. Dziecko liczy je i zamyka oczy. Rodzic dokłada jedną
zabawkę i prosi, by dzieci otworzyło oczy i wskazało, którą zabawkę dołożył.
W zabawie można wykorzystad zabawki znajdujące się w domu.
• Karta pracy – załącznik
Życzę miłej zabawy. Pozdrowienia dla wszystkich kochani. Ciocia Ania

