
Data: 25.11.2020r.

Temat kompleksowy ( tygodniowy): Czyste przedszkolaki.

Temat zajęć: 25 listopad - Światowy Dzień Pluszowego Misia

Cele: 
-  usprawnianie narządów artykulacyjnych

- czerpanie radości ze wspolnie spedzonego czasu

- słuchanie tekstu i wykonywanie poleceń

-  kształtowanie poczucia konieczności szanowania zabawek

-  twórcze interpretacje ruchowe do piosenki

Forma pracy: zdalna

Przebieg zajęcia:

1.Przywitanie z misiami.

Prosimy aby dzieci zabrały swoje misie do zabawy, przywitały się z nimi i zatańczyły do 

piosenki ,,Jadą, jadą misie” według swojej pomysłowości

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

2. Misie w bajkach.

Pluszowy miś przez wiele lat był bohaterem bajek i filmów dla dzieci. Wśród najbardziej znanych

misiów są:, Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Coralgol, Gumisie, oraz Troskliwe misie. Postacie te są

zawsze pozytywne i dostarczają wiele radości dzieciom. Proszę aby dzieci wskazały i nazwały bajki.

 

                   Kubuś Puchatek                                            Miś Uszatek

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


 

                           Colargol                                                                  Gumisie

                                   

                                                          Troskliwe misie

3.  Ćwiczenia  usprawniające  narządy  mowy  (  jezyk  ,  wargi,  podniebienie)  przygotowuja

do  prawidłowego  mówienia.  Dzieci  mają  naturalna  skłonnośc  do  wielkokrotnego  powtarzania

ulubionych  zabaw,  jeśli  więc  potraktujemy  ćwiczenia  jako  zabawę  będzie  ona  dla  dziecka  czystą

przyjemnością.

Bajka artykulacyjna “ Dzień dobry misu”
Dziś Twój język będzie małym misiem a Twoja buzia jego domkiem. Miś obudził się wcześnie rano,
poprzeciągał  się,  ziewnął  (  naśladujemy  ziewanie  z  szeroko  otwartymi  ustami  ).  Zrobił  poranną
gimnastykę-  kilka podskoków (  unosimy język za  górny wałek dziąsłowy) ,  kilka wymachów rąk
( wypychamy językiem policzki). Umył ząbki ( oblizujemy czubkiem języka dolne I górne zęby po
wewnetrznej  stronie  przy  szeroko  otwartych  ustach)  Postanowił  policzyć  swoje  ząbki  (dotykamy
czubkiem  języka każdego zęba na górze i na dole). Nagle poczuł wielki głód i słyszał jak mu burczy w
brzuchu ( wibrujemy wargami bbb,bbb) To znak że pora na pyszne śniadanie i miodek ( oblizujemy
wargi) Misiowi tak posmakował miodek że postanowił dać buziaka swojej mamie( cmokamy ustami
naśladujemy posyłanie całusów)



4. Zabawa taneczna ,,Taniec dla dzieci Gumi miś”. Należy wykonywać ruchy prowadzącej.

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

5. Propozycja obejrzenia bajeczki z dawnych czasów o Misiu Uszatku.

https://www.youtube.com/watch?v=rW046yHqJks

6. Praca plastyczna dla chętnych dzieci – jeżeli są w domu farbki zadaniem dziecka jest nazwanie misia

a  następnie  pomalowanie  odpowiednimi  kolorami,  określenie  jakiego  koloru  używa   (  żółty  i

czerwony).  W razie  gdy nie  posida dziecko farbek można pracę wykonać inną,  dowolną techniką.

Można domalować sł neczko, trawkę.

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4


7. Nagroda - Dyplom dla wszystkich dzieci z grupy PROMYCZKI, które dobrze się dzisiaj bawiły i są

przyjacielami Pluszowego Misia.

 

Opracowały: Barbara Łydka, Magdalena Kępka


