
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj trzydziesty czwarty dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres: 
edukacjadomowamisie@gmail.com :) 
Pozdrawiamy serdecznie, Pani Kamila i Kasia.

Temat tygodnia: Dbamy o naszą planetę.
04.05.2020 Temat dnia: Jestem przyjacielem przyrody!

Naszym zadaniem jest rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi, rozwijanie 
umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

*Zajęcia rytmiczne „w podskokach”- wykonuj polecenia
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

*Zapraszamy do zabawy ruchowej: „Uciekające pszczoły” - dziecko biega po pokoju, układa 
ręce jak skrzydełka i naśladuje bzyczenie. Rodzic wciela się w rolę niedźwiedzia. Na hasło 
„niedźwiedź szuka miodu” pszczoła zatrzymuje się i nie może się poruszyć. Można wymyślić 
zadanie za poruszenie się: podskoki, obroty, stanie na jednej nodze… można zamienić się rolami.

*Czy jestem przyjacielem przyrody? - rozmowa na temat doświadczeń dziecka.

*Wysłuchajcie opowiadania „Wielka przygoda małej Zosi” Lucyna Krzemieniecka i Barbara 
Lewandowska czyta Pani Kamila :)
https://www.youtube.com/watch?v=pMBVFT8WSlY 

*Odpowiedzcie na pytania:
- Co się stało, gdy dzieci złapały Zosię w siatkę na motyle?
- Co zrobiła Zosia, gdy się obudziła?
- Jak zachowuje się przyjaciel przyrody?
Dziecko odpowiada na pytania, uzasadniając swoją odpowiedź przykładami.

*Dyktando matematyczne”– utrwalenie kierunków, przeliczanie liczebnikami porządkowymi      
w zakresie 8. W celu ułatwienia zadania dzieci mogą założyć na lewą rękę frotkę.

Rodzic prosi dzieci, aby wykonały czynności dokładnie i we właściwym kierunku:

Idziemy 8 kroków do przodu.

https://www.youtube.com/watch?v=pMBVFT8WSlY
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
mailto:edukacjadomowamisie@gmail.com


Teraz 3 kroki w lewą stronę.

Teraz 8 kroków do tyłu.

Teraz 5 kroków w prawą stronę.

Prawą ręką dotykamy lewego kolana.

Lewym kolanem dotykamy podłogi.

Prawym łokciem dotykamy do lewego kolana.

*„Duszki, duszki” – zabawa ruchowo- naśladowcza przy piosence.

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

Pamiętacie hymn naszego przedszkola pobawmy się razem.

Słuchajcie piosenki i naśladujcie ruchem czynności, które wykonują duszki.

Żyją w lesie małe duszki,
które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki
i do pracy zapał wielki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne
wstają co dzień bardzo wcześnie
i ziewając raz po raz
zaczynają sprzątać las.

Piorą liście, myją szyszki,
aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorom piorą groszki,
bo te duszki to czyścioszki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne…

Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
zaraz duszek za nim leci.
Zaraz siada mu na ręce,
grzecznie prosi: – Nie śmieć więcej! Ref. Duszki, duszki, duszki leśne…

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


* Karta pracy: wykonanie znaczka „jestem przyjacielem przyrody” wytnij i ponaklejaj elementy 
według własnego pomysłu. Znaczek możesz zawiesić na sznureczku lub wstążeczce.


