
14.04 – ŚRODA

Temat tygodnia: Co się dzieje w kosmosie ?

1. Wysłuchanie piosenki

https://soundcloud.com/user-956760406/chcia-bym-zosta-kosmonaut-s-i

- Kim chcieliby zostać koledzy i koleżanki chłopcy?
- Kim chciałby zostać chłopiec?
- Co robi kosmonauta? 
- Kim chciałoby zostać rodzeństwo chłopca?

2. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy:  „Kosmiczna wycieczka”

Po całej buzi rakieta lata -  zataczanie dużych kółek po zębach górnych, policzkach i zębach 
dolnych brud cały z ząbków dzielnie wymiata.
Teraz do nieba szybko startuje -  pionizowanie języka i przesuwanie do przodu i do tyłu po 
podniebieniu 
i złote gwiazdki na nim maluje - dociskanie czubkiem języka podniebienia górnego 
Wokół planety robi kółeczka -  zataczanie językiem kółek po wewnętrznej stronie jednego 
policzka bardzo pasuje jej ta wycieczka -  zataczanie kółek po drugim policzku
Na koniec liczy wszystkie gwiazdeczki - dotykanie językiem po kolei zębów górnych
 czy nie zgubiły się w czasie wycieczki -  dotykanie językiem po kolei zębów dolnych 

3. Wycięcie figur geometrycznych – zrobienie rakiety.

4. Taniec kosmożaba – dzieci znają piosenkę.

https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk&ab_channel=Dzieci%C4%99cePrzeboje-
Polskiepiosenkidladzieci

5. Zabawy matematyczne ,, Wyprawa a w kosmos” 
- tworzymy zbiory, wydzielamy zbiór 10 elementowy, poznajemy liczbę 10 we wszystkich 
aspektach , utrwalamy cyfrę 10.
- Wycinamy postacie kosmonautów oraz cyfry - kolorujemy
-  Zabawa matematyczna ,, Kosmonauci ”. Dzisiaj odwiedzili nas kosmonauci. Ilu ich było? Mama 
podaje liczbę np. 5
- odwiedziło nas 5 kosmonautów
-dziecko układa 5 kosmonautów i przelicza od lewej do prawej wskazując każdy element ; to samo 
powtarzamy z liczbami 2, 6 ;
- mama pokazuje 3 palce-
 dziecko układa tylu kosmonautów ile widzi palców; to samo powtarzamy z liczbami 7,8 ;
- mama pokazuje kartonik z cyfrą 1(4, 9) ( ile ułożysz postaci?)
- dziecko układa tylu kosmonautów ile wskazuje cyfra;
- ilu będziesz miał kosmonautów jeżeli do dziewięciu dołożysz jednego
- dziecko dokłada, przelicza i podaje wynik 10 ; Czy wiesz jak wygląda cyfra 10
- składa się ona z cyfr które już znasz 1 i 0 ; mama pokazuje cyfrę 10.

( Jeśli 10 to za dużo, to robimy tyle ile dziecko da radę, dokładajac tylko jedną cyfrę więcej)
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