TEMAT KOMPLEKSOWY: BAJKI I BAŚNIE
Temat dnia: : BAJKOWY ŚWIAT
1. „Gdzie są rymy” Zabawa słowna.
Rodzic mówi krótkie rymowanki, a dziecko wskazuje wyraz który będzie
się rymował. Następnie dziecko wymyśla swoje wyrazy rymujące się.
Koło rzeki chodzi kaczka,
jest zmęczona nieboraczka.
Baran zjada smaczną trawę,
Ma ochotę na zabawę.
Krasnoludki podskakują,
zaraz obiad przygotują.
Gąski pasą się na łące,
a słońce przygrzewa gorące

2. „Wybierz wyrazy rymujące się” – ćwiczenie językowe.
Rodzic czyta dziecku kolejno po trzy wyrazy. Zadaniem dziecka jest
wskazanie , które dwa wyrazy rymują się
koń – zegarek – słoń
sowa – kamień – głowa
kapusta – langusta – rower
szyba – ryba – tygrys
mapa – noga – kapa

3. Połącz

wyrazy rymujące się” Wskaż obrazki i ułóż w pary tak, aby ich

nazwy rymowały się.
taczka – kaczka
dach – strach
chmury – góry
piórko – biurko
sok – smok
mak – hak
schody – lody

4. „Jaka to bajka?” – prawda czy fałsz
Rodzic

przekazuje i informacje na temat znanych dzieciom bajek.

Dziecko kiedy usłyszy zdanie prawdziwe – wstaje a kiedy zdanie będzie
fałszywe siada.

Zdania pomocnicze
-Królewna Śnieżka opiekowała się siedmioma krasnoludkami.
- Czerwony Kapturek szedł przez las do domu dziadka.
-Wróżka podarowała Kopciuszkowi karetę z dyni.
- Brzydkie kaczątko zmieniło się w łabędzia.
-Trzy małe świnki mieszkały w zamku.
-Księżniczka spała na ziarnku maku

„Bajkowy obrazek” – zabawa twórcza.
Do tego zadania będzie nam potrzebna pomoc ponieważ jest to zadanie
wspólne dlatego zapraszamy całą Rodzinę .
Potrzebujemy jeszcze kartkę formatu A3 i kolorowe mazaki.
Jedna osoba rozpoczyna rysowanie, a kolejne osoby po kolei dorysowują
swoje elementy tak, aby powstał bajkowy obrazek.

✍Karta pracy:
● Pokoloruj zamek według wzoru
6 latki , s. 66. , 5 latki s.54
● Gdzie ukryły się litery c. Pokoloruj je na dowolny kolor.
● 6 latki , s. 67,. 5 latki s.55
* W załącznikach znajdują się propozycje ćw domowych w ramach zajęć
wyrównawczych

