Temat dnia: Nareszcie jest nam ciepło
29 listopada – poniedziałek
Witajcie Słoneczka!
Informacja dla rodziców: Na dzisiejsze zajęcia przydadzą się; igła, nici, nożyczki,
guziki, szpilki, centymetr krawiecki, naparstek, maszyna do szycia (jeśli jest w
domu), magnes, różne przedmioty (nie z metalu),
2 kartki. Do zabaw
ruchowych: sznurek, grubą włóczkę lub taśmę malarską.

Zapraszam do aktywności.
1. Na

początek

zabaw

się

z

piosenką

„Tak

–

nie”

https://www.youtube.com/watch?v=aNXUJTXBN_Q
2. „Wyszywanie” – zabawa ruchowa z elementem skoku. Rodzic układa na
podłodze linę (sznurek, grubą włóczkę, taśmę malarską itp.). Dziecko
przeskakuje linie złączonymi stopami, a jeśli potrafi to na jednej nodze lub
podskakuje z nogi na nogę, wysoko unosząc kolana.
3. Teraz posłuchajcie wierszyka „Krawiec” Zbigniewa Dmitroca
Krawiec
Krawiec szyje suknie, szale,
Na przyjęcia i na bale,
Bluzy, bluzki i bluzeczki
Dla mamusi i córeczki.
Rodzic przedstawia i nazywa prawdziwe narzędzia: igłę, nitkę, nożyczki, guziki,
szpilki, centymetr krawiecki, naparstek, maszynę do szycia. Dziecko próbuje
nazywać i wskazać te narzędzia.

3. Obejrzyjcie teraz film „W pracowni krawieckiej”
https://www.youtube.com/watch?v=xVHqlM5TZYg
Podczas oglądania spróbujcie wspólnie z Misiem Kuleczką nazwać i wyklaskać
nazwy narzędzi i czynności których używa i wykonuje krawiec czy krawcowa.

Dziecko obserwuje, w jaki sposób powstaje ubranie: wzięcie miary,
odrysowanie szablonu, cięcie nożyczkami, fastrygowanie, miara próbna, szycie
maszyną, wykańczanie.
Rodzic zachęca dziecko do rozmowy, zadając pytania:
-czym zajmuje się krawiec - krawcowa?
- jakich narzędzi używa w swojej pracy?

4. „Po nitce do kłębka” ‒ Rodzic układa na podłodze linę (sznurek, grubą
włóczkę, taśmę malarską itp.). Dziecko przechodzi po linie stopa za stopą.
5. „Co przyciąga magnes?” – zabawy badawcze. Rodzic demonstruje magnes.
Na stole zgromadzone są różne przedmioty, w tym przybory krawcowej.
Dziecko samodzielnie sprawdza, które z nich przyciągnie magnes, a których
nie. Segregują je w dwóch oznaczonych kartkach. Dziecko próbuje
samodzielnie wyciągnąć wnioski: magnes przyciąga tylko przedmioty
wykonane z metalu.
6. Poćwicz liczenie z małymi elfami
https://www.youtube.com/watch?v=KzPNNAogq3w&t=90s

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej zabawy.
Do zobaczenia we wtorek w przedszkolu.

