Propozycje zadań dla grupy „Żołędziaki”
Drodzy Rodzice!
Przed nami kolejny tydzień aktywności dzieci w domu.

Tydzień: 30.03-03.02
Temat: „Wiosenne powroty”

1.Posenka „ Ku ku precz Zimo zła”
https://www.youtube.com/watch?v=HDZLlBE0Ng8
2. Przeczytanie baśni “Brzydkie kaczątko”
3. Słuchanie nazw ptaków,oglądanie ich gniazd. Określanie różnic i podobieństw między gniazdami. Oglądanie
bociana. “Bocian” – słowe dzielimy na sylaby lub literujemy, określamy pierwszą i ostatnią głoskę. Poznanie cech
ptasich bociana- dziób,skrzydła,pióra, fruwa, itd). Zwrócenie uwagi na lotki dzięki którym latają, sterówki na
ogonie,które pozwalają utrzymać rónowagę.
4. 
Odkrywanie litery U,u:
DZIECI 6 – LETNIE ( oraz dla chętnych młodszych dzieci)
●
●
●
●
●
●
●

●

Prosimy zapoznać dzieci z wyglądem litery u małej i U wielkiej.
Można dać dziecku gazetę gdzie będzie oznaczało poznaną literę,
Na kartce papieru dzieci mogą narysować kilka przedmiotów których nazwa rozpoczyna się na literę "u".
Proponujemy ćwiczenia słuchowe: wymyślanie słów które mają głoskę "u" na początku i na końcu,
dzielenie nazw obrazków narysowanych przez dzieci na sylaby i na głoski..
Aby utrwalić kształt litery proponujmy zabawić się z dziećmi w skojarzenia - do czego jest podobna litera "U
,u", dzieci mogą wyklejać literę” u” z ciastoliny lub układać z fasoli, klocków itp
Proponujemy rodzicom żeby założyć dzieciom zeszyty we wąskie linie gdzie można zadawać dzieciom
szlaczki - mogą to być poznane już litery, sylaby lub krótkie wyrazy(liczymy na państwa inwencję)
Jeśli macie państwo dostęp do kart pracy "Litery i liczby" cz.2 to na str.36- 37 jest obrazek który dziecko
może opowiedzieć i krótki tekst do przeczytania z pomocą rodziców(można to zrobić na ekranie monitora,
bez drukowania) pozostałych ćwiczeń nie musicie robić jeśli macie państwo problemy z wydrukiem.
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=36

5. Rozwiązywanie zadań tekstowych (dodawanie i odejmowanie w zakresie do 10)- metodą symulacji
●

liczymy na konkretnych liczmanach np. klocki, kredki, makarony , guziki, itd. Dzieci starsze zapisują działanie
.

Na drzewie siedziało 7 wróbli. Potem przyleciało jeszcze 3 wróble. Ile wróbli siedzi teraz na drzewie? (po kilka zadań
z odejmowania i dodawania ;). Do tego celu można również założyć zeszyt w kratkę i zapisywać działania.
●

proszę utrwalać i przypominać strony prawe i lewe ciała- można np. jedną stronę zaznaczyć gumką na ręce
lub taśmą czy wstążką . Piosenka, która pomoże Państwu w utrwalaniu stron, oraz można ją użyć w trakcie
przerwy między zajęciami

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM

6. Rozwiązywanie zagadek na temat ptaków- na podstawie ilustracji proszę opisywać ptaki bez podawania ich nazw
na zmianę z dziećmi. Proszę również wspomnieć o powrotach ptaków oraz o tym że wykluwają się one z jajek.
Można także zwrócić uwagę dzieci że nie tylko ptaki wykluwają się z jajek (owady, żaby, ryby, jaszczurki).
Pióra biało- czarne,

Już po lesie kuka,

buciki czerwone;

gniazdka sobie szuka.

uciekają przed nim żabki,

Jak znajdzie, podrzuca jaja,

bardzo przestraszone.

niech inni je wygrzewają.

Wiosną do nas przyleciała

Śpiewa wysoko

ta ptaszyna czarna, mała.

piosenki do słonka,

Murować się nie uczyła,

głos ma podobny

ale gniazdko ulepiła.

do drżenia dzwonka.

7. Ćwiczenia oddechowe – wyścig piórek (dmuchamy w słomkę i dmuchamy w piórko)
8.
Zapoznanie z nazwą nowego miesiąca i z przysłowiem "Kwiecień plecień - bo przeplata trochę zimy, trochę lata"
9. Praca plastyczna “Bocian “ - kilka propozycji do wyboru

- to samo można zrobić płasko na kartce

- zabawa z kołem wycinamy małe i duże koła a potem je układamy

- odbicie farbami resztę rysujemy kredką

Karty pracy 62-71
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf

Materiały uwzględniają możliwości psychofizyczne dzieci z orzeczeniami i opiniami poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

Pozdrawiamy Serdecznie !
A.Pawlak
J.Fiedler

Propozycje stron internetowych do wykorzystania do pracy i zabawy z dzieckiem :

1. https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
2. www.matzoo.plzerówka
3. https://toytheater.com/

