
Zajęcia na dzień 7 kwietnia

„UBIERAMY SIĘ ODPOWIEDNIO DO POGODY”

1.„Co wkładamy najpierw?” – zabawa słowno – ruchowa do tekstu Bożeny Szuchalskiej.

My ubrania ładne mamy bardzo sprawnie je wkładamy.

Jednak proszę powiedz nam,co ja pierwsze włożyć mam?

Rodzic wspólnie z dzieckiem mówi rymowankę. Następnie rodzic mówi dwie rzeczy do ubrania, 
dziecko odgaduje, co należy włożyć najpierw (np. skarpety czy buty, koszulkę czy bluzkę, sweter 
czy bluzeczkę). Następnie dziecko naśladuje ubieranie danej części garderoby.

2. „Ubrania”

Rodzic pokazuje dzieciom różnego rodzaju ubrania. Dziecko nazywa poszczególne części 
garderoby. Odpowiada na pytanie: Czym różnią się ubrania dzieci od ubrań 
dorosłych? .Grupowanie ubrań według poszczególnych kryteriów, np.:

- wielkość: małe, duże;

- kolor;

3.„Porządkujemy ubrania”- zabawa wykorzystujące dostępne ubrania.

Segregowanie ubrań na zimowe i wiosenne. Zadaniem dziecka jest przeliczanie ubrań i 
posegregowanie ich ze względu na użyteczność i dostosowanie do warunków pogodowych. 
Wskazanie, których ubrań jest więcej, których jest mniej, o ile jest mniej, o ile jest więcej. 
Segregowanie także pod względem koloru.

4. „Prawda –fałsz”. - zabawa dydaktyczna.

Zabawa dydaktyczna powinna być poprzedzona utrwaleniem pór roku i krótką ich charakterystyką. 
Rozróżnianie zdań prawdziwych i fałszywych. Gdy zdanie jest prawdziwe, świeci słoneczko 
(dziecko macha rączkami nad głową). Gdy fałszywe, nadciągają chmury (dziecko zakrywa twarz 
dłońmi). Rodzic mówi następujące zdania, a dziecko określa, czy zdanie jest prawdziwe, czy 
fałszywe, pokazując odpowiedni ruch. To tylko propozycje, możecie zadać dziecku dowolne 
pytania ?
-Jest wiosna . ( prawda).

- Wiosną jeździmy na sankach (fałsz).

- Latem lepimy bałwanka (fałsz).

-Wiosną bociany przylatują z ciepłych krajów.

- Przebiśnieg to kwiat jesieni (fałsz).

- Zimą pływamy kajakiem (fałsz).

- Przebiśniegi to kwiaty wiosny (prawda).

- Jesienią sady się rumienią (prawda).

- Zimą kwitną kwiaty (fałsz).

- Zimą zjeżdżamy na sankach (prawda).

Zadanie domowe

Proszę o wyjaśnienie powiedzenia „ W Marcu jak w garncu” i wykonanie karty pracy podanej 
poniżej:




