TEMAT TYGODNIA – „KOLORY

LATA”

Materiał do zrealizowania w tym tygodniu:

DZIECI SZEŚCIOLETNIE - GRUPA III oraz GRUPA VI
KOMPLET PODRĘCZNIKÓW „TROPICIELE”
 Książka do czytania - strony 78-81.
 Karty pracy część 4 – karty 29-31.
 Piszę i liczę - strony 76-77.
 Kropki, kreski i litery – karta 19 – litery „ s, S ” oraz karta 25 – „0 - zero”.

DZIECI PIĘCIOLETNIE – GRUPA IV ORAZ GRUPA V
KOMPLET PODRĘCZNIKÓW „PLAC ZABAW”
 Księga Zabaw - strony 76-79
 Karty pracy część 4 – karta 37-40.
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Ile dzieci widzisz na obrazku?
Czy więcej dzieci jest w wodzie czy na plaży?
O ile więcej jest muszelek niż piłek?
Wskaż czwarte dziecko z lewej strony, powiedz co ono robi.
Połącz dzieci w pary. Czy każde dziecko ma parę?
Która chmura jest najwyżej, a która najniżej?
Wskaż piąte drzewo licząc od prawej strony.

Bajka „O BIAŁEJ KRAINIE I CZARNOKSIĘŻNIKU KOLORUCHU”- A. Czylok.
Dawno temu, za górami, za lasami była kraina, którą nazywano „Białą Krainą”,
nie ze względu na porę roku, gdyż śnieg nie padał tam wcale, tylko dlatego, iż
wszystko tam było białe. Biała była trawa, białe niebo i słońce, drzewa w kolorze bieli
i kwiaty, a domy miały białe ściany i dachy, a zamek króla białe mury i wrota.
Ludzie w tej krainie byli bardzo smutni, nie chciało im się pracować, uprawiać
ziemi, sadzić kwiatów, nie zbierali też białych owoców z białych drzew. Całymi dniami
siedzieli w domach, tak, jak król płacząc i oczekując, że kiedyś będzie inaczej.
Pewnego dnia król tej krainy wyczytał w wielkiej, mądrej książce, iż daleko
mieszka dobry czarnoksiężnik Koloruch, który może coś poradzić na troski króla i
jego poddanych. Wybrał się więc król na swoim rumaku w daleką, niebezpieczną
podróż, aby odszukać Kolorucha. Zabrało mu to wiele czasu i bogactw, ale król wrócił
do swego królestwa z podarunkiem od czarnoksiężnika. Były to trzy barwy, które
miały przywrócić kolory w krainie: barwa żółta, niebieska i czerwona. Jednak król nie
był do końca zadowolony z podarunku, ponieważ Koloruch był osobą bardzo
tajemniczą i nie wyjawił królowi, co ma zrobić, aby otrzymać pełną gamę kolorów.
Powiedział tylko, iż trzy podarowane barwy mają w sobie czarodziejską moc, a
umiejętnie wykorzystane uszczęśliwią wszystkich. Jednak klucz do zagadki pozostał
tajemnicą, a król musiał nauczyć się cierpliwości.
Wróciwszy do królestwa król rozlał trzy kolory po całej krainie: żółć
pomalowała słońce, gruszki na drzewie, łany rzepaku na polach, słomiane dachy
domów; czerwień – pomalowała cegły, jabłka, wiśnie; kolor niebieski wymalował
niebo, szyby w oknach i rzeki. Wszystko wyglądało teraz pięknie i kolorowo, jednak
wciąż pozostawało dużo bieli, a poddani wkrótce zaczęli znowu narzekać i prosić
króla, by uczynił ich świat w pełni kolorowy. Król czuł się bezsilny, wpadał raz
rozpacz raz w złość, aż pewnego dnia zdenerwowany niechcący upuścił pojemnik z
niebieską farbą i część koloru wpadła do pojemnika z farbą żółtą. Król ze
zdziwieniem zobaczył, że farby mieszając się stworzyły nowy kolor – zielony.
Postanowił więc eksperymentować dalej. Niebieski dołożył do czerwieni i otrzymał
fiolet. Żółć pomieszał z czerwienią i otrzymał kolor pomarańczowy. A gdy zmieszał
wszystkie barwy otrzymał brązowy.
Król zrozumiał, że zagadka czarnoksiężnika tkwiła w umiejętnym pomieszaniu barw,
które otrzymał na początku i że w zupełności wystarczyły one, aby Kraina Bieli stała
się kolorową krainą. Odtąd wszyscy żyli szczęśliwie i nigdy więcej nie byli smutni.
Analiza tekstu:
 Jak wyglądała Biała Kraina dawno temu ?
 Jacy ludzie w niej mieszkali?
 Co postanowił zrobić król?
 Jakie kolory dostał król od czarnoksiężnika?
 Czy czarnoksiężnik powiedział królowi jak wykorzystać kolory?
 Czego dowiedział się król po rozwiązaniu zagadki?

Kolory:
 podstawowe: żółty, czerwony, niebieski;
 pochodne: pomarańczowy(żółty i czerwony), zielony (żółty i niebieski),
fioletowy (niebieski i czerwony).

Wysłuchaj i naucz się piosenki „TĘCZA CZA CZA CZA”
https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4

„KRAINA TĘCZY”- wiersz A. Karcz.
Gdy na niebie słońce świeci,
Ziemia moknie w ciepłym deszczu.
To pojawia się nad światem
Droga do krainy tęczy.
Wielki pas wstęg kolorowych,
Które w kształcie są półkola.
Jeden koniec się wyłania,
drugi kończy tuż nad ziemią.
Barwy widoczne tej drogi są,
Każda ze wstęg ma barwę swą.
Aż w siedmiu kolorach mienią się,
I swoim pięknem dzielą się.
Kolor czerwony to znak gorąca.
Kolor pomarańczowy to cytrusów barwa.
Kolor żółty to słońca promień.
Kolor zielony to traw i lasów barwa.
Kolor niebieski to symbol nieba.
Kolor granatowy to głębia morza.
Kolor fioletowy to lawendy zapach.
Spójrz na niebo i policz sama.
Pytania do wiersza:
 Kiedy powstaje tęcza?
 Jakie kolory w niej występują?
 W jakiej porze roku najczęściej możemy zaobserwować tęczę?
 Z czym kojarzą się wam kolory występujące w tęczy?

Pokoloruj tęczę według wzoru.

----------------------------------------------------------------W trosce o Wasze bezpieczeństwo podczas wakacji, przypominamy numery
alarmowe telefonów i życzymy Wam, żebyście nigdy nie musieli z nich korzystać.

Pamiętajcie o poniższych zasadach dotyczących korzystania z kąpielisk.

Przestrzegajcie zasad bezpiecznego pobytu na słońcu.

ZESTAW ZADAŃ WAKACYJNYCH

Pomóż rybce Nemo odnaleźć drogę w labiryncie.

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.

Czy wiesz jak wyglądają znane Ci owoce po przekrojeniu?
Połącz w pary całe owoce z prawej kolumny oraz ich połówki z lewej kolumny.

Znajdź 10 różnic między obrazkami.

Wszyscy na pewno uwielbiacie lody.
Policzcie ile lodów poszczególnych rodzajów znajduje się na rysunku.
Wynik wpiszcie na kreseczkach obok lodów.

Pokoloruj według wzoru balony trzymane przez każdego klauna.

LITERY „ S ” i „ Z ”
Przypomnijcie sobie jak pisze się litery „ S ” i „ Z ” kreśląc palcem
po śladzie litery.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Przyjrzyjcie się rysunkom i nazwijcie przedmioty.
Następnie uzupełnijcie wyrazy odpowiednią literą „ S ” lub „ Z ”.

Rozwiąż poniższe rebusy.

DODAWANIE
Potraficie już świetnie liczyć do 10, a więc wykonajcie poniższe działania.
Wynik wpiszcie na kresce z prawej strony znaku „ = ”.

ZABAWY DLA CAŁEJ RODZINY

Wykonaj poniższe zadania.

ZABAWA RUCHOWA
Zaproście całą rodzinę do wspólnej zabawy.
Wykonajcie poniższe polecenia, naśladując różne zwierzęta.

