DZIEŃ DOBRY TYGRYSKI
Praca zdalna 14.04.2021
Temat tygodnia: Tajemnice świata
Temat dnia: Wynalazki – telefon.
Cele:
- wprowadzenie wyrazu telefon do czytania globalnego;
- rozwijanie myślenia operacyjnego dzieci przez ustawianie w kolejności i numerowanie;
- rozwijanie kreatywnego myślenia podczas konstruowania, zachęcanie do pracy w zespole.
Zadanie 1
Dziecko próbuje samodzielnie rozwiązać rebus
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Gdy dziecko rozwiąże rebus, rodzic przedstawia dzieciom zdjęcia telefonów ZAŁĄCZNIK 1
Zadanie 2
„Liczbowe zabawy” – zabawy matematyczne.

– „Linia telefoniczna” – porządkowanie liczb. Dziecko ma do
dyspozycji długi sznurek (lub skakankę), na którym w równych
odległościach są zawiązane supły (co najmniej 7), dużą liczbę
kasztanów (mogą to być klocki, guziki, korki), cyfry (np. z Alfabetu).
Z tych materiałów tworzą rodzaj osi liczbowej – każdemu supełkowi przyporządkowują miseczkę z
odpowiednią liczbą liczmanów oraz cyfrę w kolejności rosnącej. Gdy praca jest ukończona, dziecko
wskazuje dowolną cyfrę i mówi Większe niż… (4). Mniejsze niż (7). Potrzebne materiały – długi
sznurek lub skakanka, liczmany, komplet cyfr (np. z Alfabetu)
– „Zabawa w chowanego” – uzupełnianie liczb na osi. Dziecko odchodzi na bok. Rodzic zabiera
3 dowolne cyfry z osi i trzyma w ręce. Dziecko przychodzi i mówi, których cyfr brakuje. Rodzic
pokazuje je, a dziecko umieszcza we właściwych miejscach na osi. Rodzic i dziecko zamieniają się
miejscami.

Zadanie 3
Wykonanie zadań z Karty Pracy 3 strona 34 – ćwiczenia percepcji wzrokowej, sprawności
grafomotorycznej, uzupełnianie ciągu cyfr. Potrzebne materiały – ołówki
Zadanie 4
Zatańcz ze mną i licz:
Link do tańca :
https://www.youtube.com/watch?v=O-4Pq1CYrtI
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs

Zadanie 5
Wykonanie zadań z karty Liczę strona 51 – odliczanie wskazanej liczby elementów, przybliżanie
charakteru porządkowego liczb, układanie rytmu. Potrzebne materiały – Liczę 51, ołówki, kredki
Zadanie 6
Ćwiczenie pisania litery „I”, „i” w zeszycie w liniaturze oraz cyfry „9” w kratce.
Zadanie 7– zadanie dodatkowe
„Telefon” – zabawa konstrukcyjna. Rolkę po papierze toaletowym obklejamy papierem kolorowym
(można użyć bibuły lub pomalować farbami). Następnie na kartce z bloku rysujemy słuchawkę do
telefonu oraz tarczę i wycinamy. Jeden koniec sznurka przyklejamy do rolki, drugi do słuchawki.
Na koniec przyklejamy tarczę. Chętne dziecko może na tarczy napisać cyfry od 0 do 9.
Potrzebne materiały – rolka po papierze toaletowym, papier kolorowy, kartki z bloku, nożyczki,
ołówek, klej, sznurek, mazak.

Telefon – praca plastyczna:
- Link: https://www.youtube.com/watch?v=14q2BqUGKDk
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