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Witamy, witamy i do zabawy zapraszamy. Dzień dobry Słoneczka.



Zagadka:
Tarczę ma – lecz nie rycerza
na niej równo czas odmierza.
Mierzy czas, kiedy czas,
by nie spóźnił się nikt z nas.

A jest to ?? tak brawo to zegarek 
. Poszukajcie w domu jakiegoś zegarka ze wskazówkami macie taki? Przyjrzyjcie się mu dokładnie Opiszcie jego budowę tylko pamiętajcie pełnymi zdaniami …

Mój zegarek ma kształt…..
Mój zegarek jest koloru……
Mój zegarek ma … wskazówek

Dzisiaj porozmawiamy sobie o przcy zegarmistrza i o zegarkach.

Posłuchajcie wiersza:

Pani zegarmistrz to jest mistrzyni
Wielka nad mistrzami.
Ona naprawi każdy zegar
Nawet z kurantami.

Kiedy wchodzisz do zakładu
Wita cię muzyka
Każdy zegar i zegarek
Swą melodię cyka

Cyk, cyk, cyk. Bim, ba, bom
Nawet się rozdzwonił dzwon..
Tyk, tyk, tyk, deń, deń, deń
Słychać śpiew przez cały dzień.

 Kiedy z szafy spadnie budzik
Lub kukułka się popsuje
Biegnij zaraz do zakładu
Gdzie zegarmistrz je ratuje.
Pan zegarmistrz zajmuje sie naprawą i konserwacją różnych zegarków.


A teraz obejrzyjcie bajkę edukacyjną  na temat historii zegarów , zwróćcie uwagę jakie są rodzaje zegarków może macie taki w domu albo wasza babcia dziadek?
https://www.youtube.com/watch?v=gESdVXEUSVs


A teraz trochę gimnastyki: 
 W piosence występują zwierzęta , zamieńcie się w nie a gdy zegar wybije 1 – zróbcie 1 obrót, 2 – 2 przysiady, 3- 3 podskoki obunóż, 4- 4 podskoki na nodze lewej 5- 5, podskoków na nodze prawej 6- 6 pajacyków .https://www.youtube.com/watch?v=csU5Kwvct0E

Ćwiczenia ortofoniczno–głosowe: 
Rodzic zadaje dziecku zadanie, którym jest naśladowanie dźwięków wydawanych przez zegary np. na hasło „budzik” – drrr-drrr, zegarek na rękę-cyk-cyk, zegar z kukułką- ku-ku, zegar z wahadłem- bim-bam, zegar z wieże- bim-bam-bom.
Zabawa :Ciepło- zimno- gorąco.
Rodzic chowa zegarek a dziecko musi go odnaleźć, podpowiadamy używając słów-ciepło,zimno,gorąco.
Którz godzina.
Odczytywanie pełnych godzin na zegarku.......zabawa .Obejrzyjcie filmik edukacyjny i spróbujcie powiedzieć, które godziny są na obrazkach zegarków.
https://www.youtube.com/watch?v=FE9IWn9KMc8
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Popatrzcie na zegarki , czy potraficie je nazwać?....
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   Big Ben https://ola310795.wordpress.com/
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     klepsydra                                                                             zegar słoneczny
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  zegar wahadłowy   
                                                                                                        zegar z kukułką

Źródło: https://pixabay.com/pl/ zdjęcia zegarów
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                                                                                                                                          zegarek elektroniczny
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 zegarek na rękę   
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zegarek smartwatch


Policz zegarki  i powiedz ,których jest najwięcej a których najmniej?
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Zajęcia na popołudnie:

Posłuchajcie bajki pt,,Bajka o kukułce, zegarze i zegarmistrzu" Wandy Chotomskiej.
https://abc.tvp.pl/29992011/bajka-o-kukulce-zegarze-i-zegarmistrzu


Wykonajcie swój własny zegarek. Przygotowałyśmy dla was różne propozycje.

Materiały:
zużyta płyta CD
zielona, żółta i pomarańczowa kartka papieru
nożyczki
klej
kartka tekturowa
szpilka
połowa korka lub kawałek styropianu


https://www.youtube.com/watch?v=K6zaItWbcBc - obejrzyjcie jak go wykonać.
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Wytnijcie i pokolorujcie tarcze zegara i wskazówki- do wykonania potrzebne jeszcze będa korek i pinezka,klej.
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Wykorzystano materiały: youtube, abc.tvp.pl, https://pl.pinterest.com/



