Grupa „Gwiazdki”

Piosenka do gimnastyki i ćwiczeń porannych:
https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs
Eksperyment:
https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA

Temat tygodnia: Mój wymarzony zawód
Poniedziałek 18.05.2020


Słuchanie wiersza „Rodzinny wiersz”

Tata Ani jest lekarzem,
Tata Janka- marynarzem,
Tata Ewy- ogrodnikiem,
A Michała jest lotnikiem.
Tata Asi- kolejarzem,
A Marcela jest piekarzem.
Mama Uli smaży pączki,
A Szymona pisze książki.

Mam Eli jest kierowcą,
A Karola zawiadowcą.
Mama Leny jest kelnerką,
A Renaty jest tancerką.
Mama Kajtka jest malarzem,
Tata Olka- betoniarzem.


Rozmowa na temat wiersza, dziecko wymienia i opisuje zawody wymienione
wierszu. Przykładowe pytania: Które zawody są najczęściej/najrzadziej wykonywane?
Jaki zawód chciałbyś/chciałabyś wykonywać jak dorośniesz?



Zabawa ruchowa „Nasze zawody”- dziecko przy dowolnej muzycy spaceruje po
dywanie, gdy rodzic wyłączy nagranie, zadaniem dziecka jest przedstawić ruchem
dowolny zawód np. Fryzjer- naśladowaniu nożyczek przy strzyżeniu.



Zabawa „ Jaki to zawód?” – rodzic zadaje pytania o to, kto co robi np. Kto pracuje
w ogrodzie? – zadaniem dziecka jest podanie w odpowiedzi nazwy zawodu.



Dzieci 5letnie: Układanie zdań. Zadaniem dziecka jest ułożenie zdań z słowami: lekarz,
marynarz, ogrodnik, pilot, piekarz. Pierwsze zdanie układa rodzic, potem propozycje
podaje dziecko np. Ogrodnik pracuje w ogrodzie, Tata Oli jest z zawodu piekarzem,
marynarz pływa statkiem.

Wtorek 19.05.2020


Zabawa ruchowa „ Kelnerzy”- w miarę możliwości do zadania potrzebny będzie
plastikowy talerzyk, mała piłeczka/inny okrągły przedmiot. Dziecko naśladuje ruchem
kelnera trzymającego tacę (talerzyk z piłeczką) i niosącego ją do wyznaczonego przez
rodzica miejsca. Zadaniem dziecka jest utrzymanie piłeczki na talerzyku.



Tworzenie wyrazów na podstawie sylab. Rodzic wypowiada wybraną przez siebie
sylabę, dziecko powtarza sylabę i dodaje dalszy ciąg, tworząc nazwę zawodu np. lelekarz, kraw- krawcowa.



„Co by było, gdyby nie było...?” – wypowiedzi dzieci. Dziecko podaje odpowiedź co
by było gdyby nie było podanego przez rodzica zawodu.



Malarz



Rozmowa na temat pracy malarza, przykładowe pytania: co to jest obraz? Co to jest
sztaluga? Do czego służy malarzom? Czego potrzebuje malarz, żeby namalować obraz?



Zabawa „Malarze”

https://www.youtube.com/watch?v=25g-y1tiGOY



Wykonanie jedno- i wielobarwnej pracy plastycznej. Potrzebne będą farby, kredki,
kartka. Dziecko na jednej stronie kartki wykonuje rysunek kredkami- jednobarwny,
w kolorze wskazanym jako ulubiony. Na drugiej stronie- obrazek farbami,

wielobarwny. Tematyka ma dotyczyć zawodów, jakie dziecko chciałoby wykonywać
w przyszłości.

Środa 20.05.2020


„ Skrzynia Skarbów” – w miarę możliwości pudełko/pojemnik/ skrzynia, a w nim
przedmioty np. grzebień, klocek, długopis, kartka papieru, lusterko itp. Dziecko
wybiera jeden przedmiot ze skrzyni, nazywa go i mówi do czego służy przedmiot,
następnie wymyśla dla niego nowe zastosowanie (np. grzebień służy do czesania
włosów, a jego nowe zastosowanie to robienie nim wzorków na piasku).



Zabawa dramowa „Co robię?”- dziecko losuje przedmiot ze skrzyni skarbów
i przedstawia wybraną przez siebie czynność, którą można wykonać z wykorzystaniem
tego przedmiotu.



Ćwiczenia grafomotoryczne „Dokończ…”. Do tego ćwiczenia potrzebna będzie kartka
z prostym wzorem np. linia prosta, łamana, falista, narysowana ołówkiem lub kredką.
Zadaniem dziecka jest poprawienie wzoru ołówkiem, a następnie dorysowanie
wybranych przez siebie elementów tak, aby obrazek tworzył spójną całość.



Zabawa rozwijająca myślenie wyobrażeniowe „Ulepszenie”. Rodzic wybiera dowolny
przedmiot znajdujący się w domu, następnie zadaje pytanie: w jaki sposób można
byłoby go ulepszyć, aby był ciekawszy, bardziej użyteczny?. Dziecko podaje swoje
pomysły na ulepszenie przedmiotu.



„Koło- najważniejszy wynalazek ludzkości”

Koło to jeden z najważniejszych wynalazków ludzkości. W dzisiejszych czasach znajduje
zastosowanie niemal wszędzie- w samochodach, samolotach, różnych maszynach. Nie
wiadomo kto i kiedy wynalazł koło. Jedno z najstarszych zachowanych kół było zrobione
z połączonych ze sobą drewnianych desek. Zastosowano je po raz pierwszy w wozach,
używanych do transportu ciężkich ładunków. Najwcześniejsze drewniane i kamienne koła były
wytrzymałe, ale ciężkie. Poczyniono wiele prób, by wyprodukować je lżejsze,
najskuteczniejszą metodą okazało się zastosowanie szprychy.


W miarę możliwości przeglądanie i wycinanie wybranych obrazków z gazetek
promocyjnych. Wykonanie pracy plastycznej „Mój wynalazek”. Przy użyciu wyciętych
elementów dziecko tworzy swój własny wynalazek. Po wykonaniu pracy nazywają go
i opowiadają do czego mógłby służyć.

Czwartek 21.05.2020


Zabawa „Musztra wojskowa”- rodzic prosi dziecko, aby język maszerował jak żołnierz:

- Raz!- czubek języka na górną wargę,

- Dwa!- czubek języka do lewego kącika,
- Trzy!- czubek języka na dolną wargę,
- Cztery!- czubek języka do prawego kącika warg.



Zabawa orientacyjno-porządkowa „Do domu! Do pracy!”- do tego zadania potrzebna
będzie chusta/szal. Dziecko układa przed sobą chustę (miejsce pracy) i przykuca w nim.
Na hasło „Do domu! – dziecko biegnie do rodzica, hasło „Do pracy!” jest sygnałem do
ponownego przykucnięcia na chustę.



Rozmowa o zawodach związanych z żywieniem

Dostawca produktów

Rolnik

Kucharz

Dietetyk

Przykładowe pytania: jakie zawody związane są z żywieniem człowieka?


Wybór dania do wykonania. W miarę możliwości kilka przepisów kulinarnych. Rodzic
czyta nazwę i sposób wykonania każdego dania. Dziecko wybiera danie, które chce
sporządzić wspólnie z rodzicem. Wspólna degustacja dania.



Zabawa sensoryczna „ Rysowanie po mące” –potrzebna będzie tacka/talerzyk
i rozsypana na nim mąka. Dziecko rysuje rzeczy wymyślone przez rodzica.

Piątek 22.05.2020



Wypowiadanie tekstu z różnym natężeniem. Rodzic prosi, aby dziecko powtarzało za
nim tekst: „ Jeszcze nie wiadomo, kim zostaniemy, ale o zawodach dużo wiemy!
z różnym natężeniem głosy cicho (gest ręką w dół) lub głośno (gest ręką w górę).



Quiz dydaktyczny „Co wiemy o zawodach?”:

Rodzic zadaje pytania a dziecko odpowiada za pomocą kciuka uniesionego w górę (tak) lub
w dół (nie):
- czy żołnierz leczy ludzi?
- nauczyciel to osoba, która pracuje tylko w przedszkolu?
- ktoś, kto jest lekarzem, może leczyć zwierzęta?
- jeśli zachoruje pies, to wyleczy go weterynarz?
- kucharz to osoba, która szyje ubrania?
- czy krawiec naprawia telefony?
- policjant to osoba, która pilnuje naszego bezpieczeństwa?



Zapoznanie z piosenką

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc



Zabawa ruchowa „Rozgrzewka piłkarska”. Dziecko w siadzie klęcznym trzyma w obu
dłoniach piłkę. Podnoszą ją do góry, wykonują skłon w przód (nie unosząc pięt) i stara
się sięgnąć jak najdalej, a następnie dalej przechodzi do siadu.



Praca plastyczna

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zawody-ludzi/1402-kucharz

