04.05.2020 Święto pracy
1. Zwracanie uwagi na kalendarz - liczenie dni tygodnia, miesięcy, ustalanie daty, pory roku,
pogody panującej za oknem.
2. Ćwiczenia buzi i języka:
- lekkie oklepywanie, opukiwanie i obszczypywanie podbródka brody, policzków i warg (
łyżeczką i opuszkami palców)
- silne i szybkie rozciąganie warg na przemian z cmokaniem ( uśmiech , całuski)
- pocieranie językiem o zęby
- mocne naciskanie palcami na stawy żuchwowe jednocześnie po obu stronach,
- naciskanie palcem wskazującym na czubek języka ,
- masowanie stawów żuchwowo- skroniowych,
- masowanie warg i języka np.: szczoteczką do zębów
3. Wspólne oglądanie obrazków dotyczących różnych zawodów.
4. Rozmowa na temat daty 1 maj – Święto Pracy
5. Przeczytanie wiersza J. Tuwima Praca dla wszystkich
Murarz domy buduje,
krawiec szyje ubrania,
ale gdzieżby co uszył,
gdyby nie miał mieszkania?
A i murarz by przecież
na robotę nie ruszył,
gdyby krawiec mu spodni
i fartucha nie uszły.
Piekarz musi mieć buty,
więc do szewca iść trzeba,
no a gdyby nie piekarz,
to by szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści
i dla dobra wspólnego
wszyscy muszą pracować,
mój maleńki kolego.
6. Rozmowa dotycząca wiersza
7..Praca plastyczna : Plakat Zawody
Gazety, karton , klej
Wydarte z gazet różne obrazki przedstawiające zawody przyklejamy do kartonu. U góry
kartonu umieszczamy napis 1maj Święto Pracy.
05.05.2020 Maj
1.Zwracanie uwagi na kalendarz- liczenie dni, miesięcy, ustalanie daty, pory roku, pogody
występującej za oknem.
2. Ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną i schemat ciała
-Nazywanie i dotykanie poszczególnych części ciała w obrębie ciała i twarzy
- Wymienianie lub dotykanie przedmiotów znajdujących się po prawej stronie ciała a potem
po lewej,
-Wykonywanie poleceń podaj prawą rękę, potem lewą

- Rzucanie woreczków w górę, na dół, w lewo, prawo
- Dotykanie i poruszanie lewymi i prawymi częściami ciała
-Poruszanie się według instrukcji w prawo, w lewo na boki .
3. Przeczytanie i rozmowa na temat wiersza Maj B. Kołodziejczyk
Raz do roku jest tu raj,
Świat zielony niczym gaj,
Bzów naręcze mamom daj,
Bo to taki miesiąc naj...!
Na najczulszej strunie graj,
I maturę dobrze zdaj,
Idąc w nowe nie mów bye,
A w swym sercu miej wciąż maj !
4. Oglądanie obrazków związanych z miesiącem majem.
5. Rozmowa lub opowiadanie o tym miesiącu.
6. Praca plastyczna : Majowy obrazek z guzików
Na kartonie naklejamy guziki . Następnie doklejamy do nich wycięte z papieru
samoprzylepnego części garderoby, ręce oraz nogi postaci .
Niektóre części można dorysować np włosy , włosy, dłonie nogi , buty. W ten sposób można
również wykonać inne elmęty obrazka np rośliny czy zwierzęta .
06.05.2020 Majówka
1. Zwracanie uwagi na kalendarz : liczenie dni tygodnia , miesięcy, wyznaczanie daty i
zwracanie uwagi na pogodę za oknem.
2.Ćwiczenia oddechowe: Rodzic z dzieckiem inscenizuje :
- wąchanie kwiatów
- chuchanie na ręce, szybę, lusterko
- dmuchanie na kartkę papieru
ćwiczenia z piórkami: zdmuchiwanie z ręki i łapanie, dmuchanie na piórko aby jak najdłużej
było w powietrzu, mocne dmuchnięcie aby piórko poleciało jak najdalej, może być też
kawałek karteczki
- dmuchanie np. małej papierowe kulki po narysowanym na kartce torze
- zdmuchiwanie domku z kart
- zdmuchiwanie kawałku papieru z nosa
- dmuchanie na swoją grzywkę aby się włosy ruszały
dmuchają na piłeczkę, tak aby nie spadła ze stołu;
3. Wspólny taniec przy ulubionej muzyce inscenizowanie tańca wiosny.
4. Wspólna majówka z koszem piknikowym w domu
-

Wspólne zrobienie kanapek i zjedzenie na dywanie w domu.

5. Oglądanie obrazków przedstawiających pikniki majowe i opowiadanie o nich.
6. Praca plastyczna Trocinowa postać
1 Dowolną postać rysujemy kredką na brystolu,
2. Trociny z kredek malujemy wcześniej farbami,
3. Trociny przyklejamy do brystolu za pomocą kleju.
07.05.2020 Wiosenna łąka
1.Zwracanie uwagi na kalendarz : liczenie dni tygodnia , miesięcy, wyznaczanie daty i
zwracanie uwagi na pogodę za oknem.
2.Zabawy zapachowe i smakowe :
wąchanie różnych zapachów np.: olejki zapachowe
smarowanie rąk różnymi kremami i wąchanie
wypryskiwanie do jamy ustnej na przemian ciepłej i zimnej wody,
rozpoznawanie smaku cukierków,
picie przez słomkę zimnych i ciepłych napojów o różnym zapachu,
wąchanie i oglądanie ziół np.: mięty może być suszona
ssanie suszonych owoców
rozpoznawanie smaków z zamkniętymi oczami np. cytryna , jabłko.
3.Przeczytanie wiersza Łąka
Leci siwa mgła do góry
wnet się zmieni w ciemne chmury
Pada dzeszczyk prosto z nieba
tego nam tu było trzeba
Rośnie trawa ile zdoła
Kwitną kwiaty pachną zioła
Obudziły się biedronki
Pszczoły trzmiele oraz bąki
Frunie motyl pod niebiosy
Żabie chury ćwiczą głosy
Środkiem łąki bociek człapie
Zmykaj żabko bo cię złapie.
4.Rozmowa na temat wiersza
Co leci do góry?
Co pada ?
Co rośnie?
Kto człapie ?
Co kwitnie ?
5.Praca plastyczna :Bukiet kwiatów
Klej, nożyczki, kolorowy bristol

1. Bukiet tworzymy z nadmuchanego balona , a następnie oklejamy go wyciętymi z papieru
kwiatami oraz listkami 2. Łodygę wykonujemy z bristolu, a następnie zaginamy jej koniec,
tworząc w ten sposób poowierzchnię, którą będziemy mogli pokryć klejem. Gotowe elementy
przyklejamy do balonu za pomocą kleju
08.05.2020 Miesiąc maj
Plan zajęć :
1.Zwracanie uwagi na kalendarz : liczenie miesięcy , dni , ustalanie daty, pogody za oknem,
pory roku.: wykorzystanie zwykłego kalendarza.
2. Gimnastyka Ogólnorozwojowa : Opiekun/ rodzic może pomagać dziecku
Ręka lewa na kolanie, prawa zaś na głowie,
Lewą nogą tupnij mocno, lewą skręć swobodnie
Teraz prawa na kolanie ,
Lewa zaś na głowie,
Prawą nogą tupnij mocno,
Lewą kręć swobodnie.
Palec połóż na swym nosie,
obróć się wesoło,
Pokręć trochę bioderkami,
Poklep się po brzuchu,
Łokciem dotknij swe kolano,
Podrap się po uchu
I już taniec jest gotowy,
Całe ciało poszło w ruch.
3. Wspólne słuchanie piosenek o maju. Można wykorzystać zasoby internetowe.
4. Staff Leopold Wiersz Maj:
Po złotej pogodzie
Majowej i bzowej
Powoli zapada
Zmierzch także majowy.

Obudził się wietrzyk
Łagodny i miękki
I brzozom podnosi
Zielone sukienki.
Przycicha swawolnie,
Na trawę się kładzie
I czeka na księżyc
Zaplątany w sadzie.
5. Jaki zapada zmierzch ? Co podnosi? Na co się kładzie ?Na co czeka maj?
6. Praca plastyczna : Majowy kolorowy kwiat z talerzyków :
kolorowe talerzyki jednorazowe, suchy patyk, taśma obustronna, nożyczki.
1.
Talerzyki przecinamy na połowę , te z których powstaną liście mogą być nierówne,
2.
Połówki talerzyków przyklejamy do całego talerza za pomocą taśmy .
3.
Gotowy kwiat oraz liście przyklejamy do łodygi z suchego patyka

