Termin: 18.05. - 22.05.2020
Temat: "Wrażenia i uczucia".

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,
W tym tygodniu przypomnimy sobie o emocjach i uczuciach, jakie nam towarzyszą w codziennym
życiu i to niezależnie od wieku. Wysłuchując opowiadań i wierszyków, spróbujemy nauczyć się
akceptacji wszystkich uczuć i radzenia sobie z tymi, które są dla nas trudne. Z przeprowadzonego
eksperymentu dowiemy się, jakie barwy skrywa światło. Zapraszam do wspólnej zabawy! :)
W tym tygodniu potrzebne będą: płyta CD, latarka, gazety, klej, taśma klejąca, kartka biała i farby.

18.05.2020 Poniedziałek

Temat: "Uczymy się wyrażać emocje"
Cele:
•
•
•
•

Kształtowanie empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych
w oparciu o wiersz pt. "Zły humorek" Danuty Gellner.
Budowanie systemu wartości dzieci, w tym co dobre i złe.
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
Doskonalenie umiejętności czytania.

1. "Emocje" - piosenka.
"Nasze emocje"
2. "Zły humorek" - wiersz D. Gellner.
"Zły humorek"
Postaraj się odpowiedzieć na pytania:
•
•
•
•
•
•

Jakie humory miała Kasia?
Komu robiła na złość?
Dlaczego wszystko jej przeszkadzało?
Kiedy Kasia zgubiła zły humor?
Jak się zachowujemy, kiedy opanuje nas złość?
Czym grozi takie złe zachowanie?

3. "Lustro emocji’" - zabawa.
Potrzebne Ci będzie lusterko. Spróbuj zrobić odpowiednią minę.
Jak się czujesz, gdy:
•
•
•
•
•
•
•

chwalą cię rodzice,
jesteś głodny,
dostaniesz prezent,
ktoś sprawi Ci przykrość,
boli cię głowa,
boisz się wejść do ciemnego pokoju,
teraz.

4. "Uczucia i emocje" - film o emocjach z życia codziennego.
"Uczucia i emocje"
5. Praca w KP str.21a, 21b.

19.05.2020 Wtorek

Temat: "Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie"
Cele:
•
•

Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i empatii.
Ćwiczenia rozwijające koncentrację.

•
•

Rozwijanie umiejętności matematycznych.
Ćwiczenia rozwijające sprawność grafomotoryczną, dekodowanie.

1. "Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie" - film edukacyjny dla dzieci.
O słuszności tego przysłowia ma okazję przekonać się Bazyli, który obraża się na Eryka i postanawia
zaprzyjaźnić się ze Strachowyjem. Czy Bazyli przekona się na kogo tak naprawdę może liczyć?
Dowiesz się z filmu edukacyjnego dla dzieci.
"Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie"
•
•
•
•

Dlaczego Bazyli obraził się na Eryka?
Czy nowy kolega napotkany w lesie był przyjacielem Bazylego?
Kto odnalazł Bazylego w lesie?
Dlaczego Eryka nazwiemy prawdziwym przyjacielem?

2. "Ułóż rytm" - zabawa matematyczna.
"Ułóż rytm"
3. Policz.
"Policz"
4. Ułóż puzzle.
"Ułóż puzzle"
5. Praca w KP 4 str. 22 a.

20.05.2020 Środa

Temat: "Oswajamy się z ciemnością"
Cele:
•
•
•
•

Ćwiczenia usprawniające aparat mowy.
Wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości.
Kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszania się w przestrzeni według
instrukcji słownej.
Rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych.

1. "Logopedyczna ruletka" - zabawa.

"Logopedyczna ruletka"
2. "Czarna jama" - wiersz J. Papuzińskiej.
"Czarna jama"
•
•
•
•

Czego boi się bohater wiersza?
Jakie sposoby są na poradzenie sobie z lękiem?
Czym jest "czarna jama" z naszego opowiadania?
Dlaczego ciemność budzi w nas lęk?

3. "Budujemy czarną jamę" - przestrzenna praca plastyczna.
Potrzebne będą: gazety, taśma klejąca, krzesło i duże klocki, koc. Zbuduj dużą jamę, do której
będziesz mógł wejść. Powiedz mamie lub tacie, co widziałeś/widziałaś w ciemności. Jeśli było coś,
czego się bałeś, to zostaw ten strach w ciemnej jamie już na zawsze.
4. "Czego brakuje?" - zabawa.
"Czego brakuje?"
5. Praca w KP 4 str. 22 b.

21.05.2020 Czwartek

Temat: "Jak pozbyć się strachu?"
Cele:
•
•
•
•

Kształtowanie odporności emocjonalnej.
Rozwijanie aktywności poznawczej dzieci.
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
Rozwijanie percepcji wzrokowej.

1. "Jak pozbyć się strachu?" - film.
"Strach ma wielkie oczy"
•
•
•

Jak Domisie postanowiły pozbyć się strachu?
Czy Ty też masz coś, czego się boisz?
Dołącz do Domisi i narysuj swój strach na kartce.

2. "Barwy Światła" - eksperyment.
Do przeprowadzenia tego eksperymentu potrzebne będą: płyta CD, latarka lub lampka biurkowa,
ciemne pomieszczenie.

"Barwy światła"
3. "Memory" - gra.
"Memory"
4. "Znajdź rym"
"Znajdź rym"
5. Praca KP 4 str. 23 a.

22.05.2020 Piątek

Temat: "Muzyczne opowieści"
Cele:
•
•
•

Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
Rozwijanie sprawności motorycznej.
Ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej.

1. "Jeżeli jesteś dziś szczęśliwy" - zabawa ruchowa.
"Jeżeli jesteś dziś szczęśliwy"
2. Zabawy ruchowa z Pipi.
"Zabawy ruchowe z Pipi"
3. "Muzyczne opowieści"
"Zabawy z muzyką"
4. "Wiosenne drzewo" - praca plastyczna dowolną techniką.
"Wiosenne drzewo"
5. Praca KP 4 23 b.

