Propozycje aktywności dla dzieci z grupy ,,Bratki” – środa 08.12.2021r.

Temat dnia: ,,Dni tygodnia”
1. Łamańce językowe – ćwiczenia artykulacyjne. Zadaniem dziecka będzie
powtórzenie zdań:
 Jeż Jerzy śpi pod liśćmi jak należy.
 Wróbelek Walerek miał mały werbelek.
 Stół z powyłamywanymi nogami.
 Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę, kręcąc mordą.
 W czasie suszy szosa sucha.
 Król Karol kupił Królowej Karolinie korale koloru
koralowego.
 Żółta żaba szybko skacze, bo jak skakać ma inaczej?
 Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie.
 Cesarz czesze cesarzową.
2. ,,Trening robotów” – zabawa muzyczno – ruchowa.
3. ,,Dni tygodnia” – zapoznanie z wierszem Jana Brzechwy i rozmowa na
temat jego treści. Można zadać dziecku następujące pytania:
Ile dzieci miał Tydzień?
Czy potrafisz je wymienić?
Dlaczego tydzień w Niedzielę myślał o Poniedziałku?
Tydzień dzieci miał siedmioro:
“Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”
Ale przecież nie tak łatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku,
Wtorek środę wziął pod brodę:
“Chodźmy sitem czerpać wodę.”
Czwartek w górze igłą grzebie
I zaszywa dziury w niebie.
Chcieli pracę skończyć w piątek,
A to ledwie był początek.

Zamyśliła się sobota:
“Toż dopiero jest robota!”
Poszli razem do niedzieli,
Tam porządnie odpoczęli.
Tydzień drapie się w przedziałek:
“No a gdzie jest poniedziałek?”
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku –
I tak dalej…
4. ,,Smoczy tydzień” – wysłuchanie wiersza M. Jelonek. Warto sięgnąć po
ilustracje do tekstu (można je znaleźć poniżej). Można zadać dziecku
następujące pytania:
Gdzie mieszkał smok?
Jaki zwyczaj miał bohater wiersza?
Co smok jadł w kolejne dni tygodnia?
Co się wydarzyło w niedzielę?
W Krainie Czasu, w Zegarów Dolinie,
gdzie dzień za dniem rytmicznie płynie,
żyje smok, który wszystko planuje,
i co zje, w kalendarzu zapisuje.
W poniedziałek zjadł na deser tortu kawałek
i lodów malinowych pięć ogromnych gałek.
We wtorek schrupał jabłko na podwieczorek
i połknął orzechów włoskich duży worek.
W środę na śniadanie zjadł czarne jagody,
potem napił się zimnej, źródlanej wody.
W czwartek był na smoczej diecie –
przekąsił pięć jaj i grzanki na kotlecie.
W piątek nasz smok kochany
wypił sok z cytryny i połknął trzy banany.
W sobotę obiadek zjadł szybko
i z kotem podzielił się smaczną rybką.

Gdy nadeszła niedziela,
smok na kolację zaprosił przyjaciela.
Zjedli zapiekankę z groszkiem i racuchy.
Tak się najedli, że bolały ich brzuchy!
Jak wypili ciepłe mleko i poplotkowali,
jadłospis na przyszły tydzień wspólnie napisali!
5. Jadłospis smoka – zabawa z obrazkami. Do tego zadania potrzebne będą
obrazki różnych potraw, kartoniki z napisami, wydrukowane i wycięte (do
pobrania poniżej).
Przeczytajcie ponownie wiersz ,,Smoczy tydzień” i dopasujcie
obrazki do właściwych dni tygodnia 
6. Świąteczne piosenki – dla przypomnienia 
Do zobaczenia! :)

