
Dzień dobry ;)

Piosenka „Wesołe powitanie”. 
Dziecko stara się naśladować czynności wymienione w piosence. 

Piosenka na powitanie

Gimnastyka  buzi  i  języka  –  na  podstawie  wiersza  „Na  grzyby”
A Waśkiewicz. 

Języczek  postawił  pójść  na  grzyby
do lasu.

Dziecko  kołysze  w  górze  rękoma,
naśladuje  szum drzew (wypowiada
sz, jeśli artykułuje tę głoskę).

Wziął koszyk Lekko  unosi  w  jamie  ustnej  boki
i czubek języka, ma otwartą buzię.

i  wyruszył,  nie  tracąc  cennego
czasu.

Dotyka  czubkiem  języka  kolejno
dolnych zębów.

W lesie zapatrzył się na sowę. Wypowiada „uhu, uhu”.

Usłyszał wycie wilka, Wypowiada „auu, auu”.

poobserwował skoki żabki Naprzemiennie  dotyka  językiem
górnych  i  dolnych  siekaczy   przy
opuszczonej żuchwie.

i lot barwnego motylka. Rozszerza i zwęża wysunięty język.

Nagle poczuł kropelki deszczu. Dotyka  czubkiem  języka  różnych
miejsc na podniebieniu.

Silny wiatr zaczął dmuchać. Wdycha  powietrze  nosem  i  długo
wydycha ustami.

Brr. Zimno zrobiło się języczkowi. Oklepuje się rękoma wypowiadając
„brr, drr”.

Zaczął na ręce dmuchać.
„Oj, nie zostanę tutaj dłużej.
Tak chyba będzie lepiej,
jeśli do domu szybko wrócę.

Chucha na ręce.

A grzyby kupię w sklepie. Dotyka  czubkiem  języka  kolejno
górnych zębów.

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs


Słuchanie wiersza „Grzyby” Ireny Landau

Liczy, liczy krasnoludek

Trzy brązowe grzybki:
Ten jest pierwszy,
Ten jest drugi,
A trzeci jest brzydki.
 
Potem znowu krasnoludek
Wszystkie grzybki liczy:
Mój jest pierwszy,
Mój jest drugi,
trzeci będzie niczyj!
 
Włożył grzybki do koszyczka
I zaniósł je mamie.
Będą dzisiaj
Na kolację dwa grzyby w śmietanie.

Pytania do wiersza:
Ile grzybków znalazł Krasnoludek?
Ile grzybków zabrał do koszyka?
Ile grzybków zostawił?



Zabawa  ruchowa  z  z  elementem  czworakowania  „Jeżyk  szuka
grzybków”.

Dziecko chodzi na czworakach, zatrzymuje się i przechodzi do leżenia na
plecach. Unosi w górę ręce i nogi, kołysze ciałem na boki – jeż nabija
grzyby  na  kolce.  Przechodzi  do  czworakowania  i  idzie  dalej.  Zabawa
powtarzana jest kilka razy.

„Krasnoludki” – zabawa ilustrująca ruchem treść piosenki.
 

Piosenka "Krasnoludki"

My jesteśmy krasnoludki,
Hopsa sa, hopsa sa,

Pod grzybkami nasze budki,
Hopsa, hopsa sa,

Jemy mrówki, żabkie łapki,
Oj tak tak, oj tak tak,

A na głowach krasne czapki,
To nasz, to nasz znak

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy,
Trututu, trututu,

Gdy ktoś senny, to uśpimy,
Lulu lulu lu,

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka,
Ajajaj, ajajaj,

To zapłacze niezabudka,
Uuuuu 

https://www.youtube.com/watch?v=piZ27BZdL_s


Na kolejnej stronie do wydruku „Grzybek”.

Dziecko koloruje grzybka kredkami lub maluje farbami.
Dorysowuje trawkę, listeczki, patyczki.

Dobrego weekendu. Trzymajcie się zdrowo.




