17.06.2020, Pakujemy walizki na wakacje - Zabawy matematyczne
1. Posłuchajcie wesołego wiersza Barbary Lewandowskiej, o pewnej rodzinie, która
pakowała walizki na wczasy.
DROGA NAD MORZE

Wakacje czekają za progiem, więc czas się pakować i w drogę!
Walizki wyciąga rodzina i ... tu się zmartwienie zaczyna.
Bo mama powiada: - Na wczasy zabiorę niezbędne zapasy!
I szybko ustawia na stole: pasztety, wątróbkę, fasolę
i rybki, i grzybki, i ocet, i boczek, i świeże owoce,
Makaron, warzywa i kawę, i całą stołową zastawę.
Bierze poduszki i koce i strasznie się mama kłopocze:
- A gdzie ja to wszystko zmieszczę? I rondel dokłada jeszcze.
Rodzic przerywa wiersz i zadaje pytanie:
→ Co chciała spakować mama do walizki?
→ Czy to wszystko jest potrzebne?
A tata mocuje się z wędką i woła: pakujcie się prędko!
I bagaż niech będzie nieduży, bo duży przeszkadza w podróży!
I rośnie stos wokół taty… a w stosie są dresy, krawaty...
Nadmuchiwany materac i rower tata zabiera,
trampki, wiatrówki, kalosze… i zniknął nam tata za stosem!
→ Czy tata miał duży bagaż?
→ Co chciał spakować tata do walizki?
Siostry nie słychać dziś nawet, bo siedzi nad górą zabawek.
Chce zabrać niedźwiedzia, trzy lalki i pralkę, i wodę do pralki,
konewkę, kubełek, łopatkę, i piłkę bez siatki, i siatkę,
i wózek, skakankę, i bąka, i kot się w zabawkach zaplątał.
→ Co powiecie o bagażach siostry?
→ Jak myślicie? Jak rodzina dotrze na wakacje z takim bagażem?
Ja siedzę na szafie i marzę, że ... skrzydeł dostają bagaże...
Walizka skrzydłami trzepocze, skrzydlaty jest rower! I koce!
Skrzydlate zabawki, zapasy, na skrzydłach już fruną na wczasy!
Ja lecę rowerem skrzydlatym, materac jest dobry dla taty,
walizką kieruje mamusia, na rondlu skrzydlatym ktoś usiadł,
w plecaku śpi siostra skulona i tuli trzy lalki w ramionach.

Lecimy! Nad morze...Na plażę…
,,Niech skrzydeł dostaną bagaże!”
→ Jak myślicie, jakie niezbędne rzeczy należy zabrać na wakacje np. w góry, nad
morze, do lasu?
2. Gimnastyka buzi i języka - zabawy z wykorzystaniem kart logopedycznych

3. Wykonaj poniższe zadania zgodnie z poleceniem.

4. Pokoloruj rysunki wiaderek i łopatek według podanego wzoru.

5. Przyjrzyj się obrazkom. W każdym szeregu wskaż obrazek, który nie pasuje do
pozostałych

