1. TEMAT: „LODY, LODY DLA OCHŁODY”
Cel: Rozwijanie wrażliwości czuciowej (ciepłe – zimne), umiejętność
porównywania i przeliczania przedmiotów, zajęcia kulinarne.
Dziś kontynuujemy letnią tematykę. A co jest najlepsze na letnie upały? Wiecie? Na pewno…..
Może pomoże Wam zagadka.
Zimne, słodkie i pachnące
Jemy latem w dni gorące /lody/
Tak, macie rację. Dziś porozmawiamy o lodach.
Zaczniemy od masażyku.
Zaproście do niego mamę albo tatę.
Usiądźcie przed rodzicem i wykonujcie odpowiednie czynności.
Upał, gorąc, skwar…
(łaskotanie opuszkami palców tuż przy linii włosów – „kropelki potu”)
Każdy o lodach marzy,
(delikatne uciskanie pleców jedną pięścią – „gałki lodów”)
czy to w mieście,
(delikatne dmuchanie za prawym uchem)
czy na plaży.
(delikatne dmuchanie za lewym uchem)
Więc się na lody wybieramy,
(spacerowanie palcem wskazującym i środkowym po plecach, od pasa w stronę karku)
kupujemy lody
(delikatne uciskanie pleców drugą pięścią)
i z apetytem je zjadamy.
(„skubanie” barków tuż przy karku raz jedną, raz drugą dłonią)
Ojej, lody się roztopiły!
(energiczne rysowanie „wężyków” od karku w dół pleców)
W lodową kałużę się zamieniły…
(kreślenie otwartą dłonią dużego okręgu – „kałuża”)
Czas na gimnastykę buzi i języka, oczywiście z lodami w roli głównej.
Jestem bardzo ciekawa, jaki smak lodów lubicie najbardziej? Opowiedzcie o tym rodzicom.

„Lody" - słuchanie zmodyfikowanego wiersza P. Wyrębkiewicz - Łuba
Wersja oryginalna: https://logopatka.pl/lody-wierszyk-dla-dzieci/
Kiedy upał jest na dworze,
co ochłodzić Ciebie może?
Lemoniada, soki, woda,
krótko trwa taka ochłoda.
Lody zimne, lody pyszne,
dla ochłody fantastyczne!
Różne kształty lody mają,
wszystkim nam się podobają.
Ten okrągły, ten podłużny,
wygląd ich naprawdę różny.
W kubku, w rożku, na patyku,
lody form mają bez liku!
A i smaki wyjątkowe:
śmietankowe, owocowe.

Każdy znajdzie to, co chce,
nawet dziecko o tym wie!
Jest wanilia, czekolada.
Wszyscy jedzą, nikt nie gada!
Smerfne lody i miętowe,
bakaliowe, truskawkowe
W kubku, rożku, na patyku.
Lodożerco! Ale wybór!
Weź na lody mamę, tatę,
możesz iść też z młodszym bratem
Zjadaj lody kolorowe,
sorbetowe i kremowe.
W dni słonecznie, w dni pogody,
zjadaj lody dla ochłody!

Pytania i zadania do wiersza:






Wymień przynajmniej 3 smaki lodów.
- Wymień przynajmniej 3 rodzaje lodów.
(np. na gałki, na patyku, w kubeczku,
świderki, włoskie, tort lodowy, itp.)
Jakie są lody? (konsystencja i temperatura)
Czy jadłeś kiedyś ciepłego loda?
Lubisz lody? Jakie są Twoje ulubione?

Zabawa ruchowa „Lodowe rzeźby”
Piosenka „Lody poziomkowe"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=w8mPTZXGbe8&feature=emb_logo

Dziecko porusza się w rytm muzyki.
Na hasło „lód” zastyga w bezruchu.
Gra interaktywna – Z czego lody?
Zagrajcie teraz w grę, w której Waszym zadaniem będzie rozpoznanie, z jakich owoców
wykonane zostały lody. Gotowi?
Jestem pewna, że świetnie poradzicie sobie z tym zadaniem.
http://przedszkolerudnik.pl/o-projekcie/604-lody-dla-ochlody-misie#gallery1088d20125-1

Gra - Jaki to smak?:
http://przedszkolerudnik.pl/o-projekcie/604-lody-dla-ochlody-misie#gallery1088d20125-2

„Ciepłe – zimne” – ćwiczenia badawcze
 Czy lody są ciepłe czy zimne?
 A jaka jest gotująca się woda?
 Dotknij lodu z zamrażalki i szklanki z ciepłą wodą (nie gorącą!). Co czujesz?
Rodzic wspólnie z dzieckiem dzieli przedmioty znajdujące się w domu na ciepłe - gorące zimne i bezpieczne - niebezpieczne. Dziecko dochodzi do wniosku, że te same przedmioty w
różnych warunkach mogą być gorące lub zimne.
Zabawa badawcza „Ciepłe, cieplejsze, najcieplejsze”
Rodzic przygotowuje 4 słoiki z wodą o rożnej temperaturze. Dziecko podchodzi, dotyka i
mówi, co czuje. Wypowiada się na temat swoich odczuć w kontakcie z zimnem i ciepłem.
Rozwiąż zagadki:
 Kruchy, przezroczysty, jest jak szyba prawie
W mroźny dzień zimowy znajdziesz go na stawie /lód/


Wisi na niebie kula świecąca
Ogrzewa ziemię, bo jest gorąca /słońce/



Puszysty, bialutki, zimą leci z nieba
Wielkiego bałwanka lepią z niego dzieci /śnieg/



Żelazne długie żeberka wiszą pod oknem równiutko
Kiedy się zrobią gorące, w domu nam będzie cieplutko /kaloryfer/

Lodowa gimnastyka buzi i języka:
Naśladuj ruchy buzią wesołego LODZIKA:

Super!
Czy wiesz, co robi twój język, gdy masz zamkniętą buzię?
Powinien być u góry za zębami. Parking dla języka jest u góry za zębami! Parkuj tak, jak
mama/tata to robi ….
Rodzicu:
Jeśli Twoje dziecko nawykowo trzyma język na dole za zębami, trzeba ten zły nawyk zmienić.

Ćwiczenia manualne „Rysujemy lody”
Rodzic odczytuje treść wiersza i prosi, by dziecko powiedziało, z jakich figur
geometrycznych powstał lód. Podczas drugiego czytania wiersza prosi, by palcem w
powietrzu rysowało kształt loda.
Czy chcesz loda narysować? Trudność to niewielka.
Zaczynamy od trójkąta, czyli od wafelka.
Potem kółka rysujemy - to gałki lodowe.
Dwa czerwone to wiśniowe, białe- bananowe.
Przyszła pora na odrobinę MATEMATYKI
„Lodowe kulki”
Do zabawy matematycznej będziemy potrzebować: kostkę do gry, sześciu wacików
kosmetycznych oraz wyciętego trójkąta – rożka do lodów.
Waszym zadaniem będzie ułożyć na rożku tyle gałek lodów – wacików, ile kropek wyrzucicie
na kostce.

„Liczymy lody”
Przeczytaj cyfry na wafelkach. Policz rodzynki na gałkach.
Dopasuj do wafelka lodową gałkę z odpowiednią ilością rodzynek:

„Ogromne lody”
Pomaluj tyle gałek (lub pokaż) ile wskaże wynik. Doliczaj też gałkę już pomalowaną.
Gdzie będzie najwięcej gałek?
Gdzie najmniej?
Gdzie tyle samo?

5 +2

4+3

6–3

"Symetryczny lód" - kształtowanie orientacji na kartce papieru

4+2

7-3

„Symetryczny lód" - kształtowanie orientacji na kartce papieru

Policz, ile jest lodów po prawej stronie, ile po lewej stronie.
Ile jest wesołych? Ile smutnych?

„Lodziarnia" - gra on-line rozwijająca pamięć
http://www.yummy.pl/children/pl/game/pl/lodziarnia

„Lody owocowe"- zajęcia kulinarne
Przepisy dla dzieci na lody:
https://miastodzieci.pl/zabawy/k/przepisy-dla-dzieci-na-lody/
Dziecko otrzymuje talerzyk, plastikowy nożyk i ćwiartki jabłka, kawałki banana,
wiśnie/czereśnie, truskawki (itp.). Samo kroi owoce.
Rodzic miksuje owoce z dużym jogurtem naturalnym. Następnie razem zalewają do form do
lodów lub do zwykłych plastikowych kubeczków z włożonymi do środka patyczkami:

Włożenie ich do zamrażalki.

Konsumpcja lodów.

„Lato” – film edukacyjny - https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA

Miłego i słonecznego dnia!

