Temat dnia: Kurtki, swetry, płaszcze
24 listopada – środa

Witajcie Słoneczka!
Niech Rodzice przygotują Wam różne guziki, papierowe guziki, trzy białe
kartony, kartoniki z kropkami jak na kostce, ubrania zapinane na guziki.

1. Na początek proponuję zabawę ruchową z DJ Miki, spróbujcie naśladować
sympatyczne małpki

2. A teraz proponuję zabawę paluszkową „Guzik” wg Małgorzaty Barańskiej.
Guzik się urwał!

Dziecko udaje, że chwyta guzik palcami, a potem go
urywa.

Tak czasem bywa.

Dziecko rozkłada bezradnie ręce.

Tomek ten guzik

Dziecko tworzy z palców jednej dłoni kółko.

pięknie przyszywa.

Dziecko wodzi palcem wskazującym drugiej dłoni wokół kółka
z palców.

Wkłuwa igiełkę,

Dziecko udaje, że kciukiem i palcem wskazującym jednej

nitkę przewleka.

ręki trzyma igłę z nitką, wkłuwa igłę.
Dziecko udaje, że przewleka nitkę.

„Niech mi ten guzik

Dziecko grozi palcem wskazującym.

już nie ucieka”

3. „Guziki” – zabawy matematyczne.
Segregowanie, przeliczanie, grupowanie guzików wg koloru, rodzaju,
wielkości. Na stoliku zgromadzone są różne guziki. Dziecko je ogląda,
wskazuje różnice.
Rodzic zadaje pytanie: W jaki sposób można je pogrupować?.
Dziecko określa jak można grupować guziki, układa je. Na stoliku kładzie
duże, papierowe rysunki guzików (jeden guzik-grzybek, dwa z dwiema
dziurkami, dwa z czterema dziurkami) oraz trzy białe kartony – pudełka na
guziki. Dziecko segreguje obrazki wg rodzaju i wkłada do pudełka. Przelicza
je. Rodzic dokłada jeden guzik – dziecko określa, do którego pudełka
powinien być włożony. Dokłada, przelicza, określa liczebnikiem. Dziecko
podpisuje każde pudełko – umieszcza pod nim kartonik z odpowiednią liczbą
oczek (układ taki, jak na kostce do gry ).

4. „Który guzik zniknął?” – zabawa dydaktyczna.
Rodzic układa 5 guzików znacznie różniących się od siebie. Dziecko
określa cechy kolejnych guzików. Następnie zakrywa oczy, a Rodzic
zabiera jeden guzik. Dziecko odsłania oczy i opisuje, jak wyglądał guzik,
który zniknął. Rodzic może schować jeden lub więcej guzików.

5. „Tup zapina guziki” – zabawa dydaktyczna. Rodzic gromadzi kilka ubrań
zapinanych na guziki. Pokazuje, jak zapina się guziki. Dziecko stara się
samodzielnie zapiąć guziki. W nagrodę za dobrze wykonane zadanie
otrzymuje brawa.
Pozdrawiam cieplutko i życzę miłej zabawy.

