Drodzy Rodzice, kochane Przedszkolaki
Ponownie zapraszam do wspólnej nauki i zabawy. Poniżej
prezentuję propozycje aktywności na najbliższy tydzień.
Zachęcam także do dzielenia się efektami pracy oraz wspólnymi
aktywnościami poprzez przesyłanie zdjęć na adres mailowy
zdalne.joannaprzedszkole@gmail.com
Poniżej zamieszczone zadania to propozycje aktywności na najbliższy tydzień. Czas ich realizacji
możecie Państwo dostosowywać do swoich obowiązków, a także do potrzeb edukacyjnych swoich
dzieci. Bardzo, bym jednak prosiła o odtworzenie tych wszystkich bajek, filmów, piosenek,
słuchowisk dzieciom, nie są one długie, a pomogą przedszkolakom lepiej zrozumieć przygotowane
zajęcia. W razie pytań zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Na samym końcu znajduje się rozpiska, co należy wysłać na maila.

Tydzień VIII (18.05-22.05): ,,Łąka wiosną’’
Dzień I
Zadania do wykonania:
1. Na początek muzyczna rozgrzewka. Potrzebny będzie Wam balon. Zatańczcie razem z
dziećmi zumbę- bardzo energetyczny taniec. Spróbujcie ☺
https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA

2. W tym tygodniu dowiemy się czym jest łąka. Na wirtualną wyprawę po łące zabierze
Was skrzat Borówka. Obejrzyjcie dokładnie film, a dowiecie się, jakie rośliny,
zwierzęta i owady możemy zobaczyć na łące.
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

3. Wykonajcie zadania z Karty Pracy cz.2 str. 42
4. Z pewnością nie raz byliście na łące i wiecie, że można spotkać tam kretowiny, czyli
kopce ziemi wyrzuconej przez kreta. Dlatego na zakończenie obejrzycie bajkę o
Kreciku. https://www.youtube.com/watch?v=C1hTps1NP3Q
Dzień II
Zadania do wykonania:
1. Posłuchajcie opowiadania ,,Łąką’’ https://www.youtube.com/watch?v=j-POeJHTbTo
Spróbujcie odpowiedzieć na pytania

•
•
•
•

Gdzie dzieci wybrały się na spacer?
Jakie owady spotkały dzieci na łące?
Kto kopał w ziemi głębokie norki?
Co rośnie na łące?

2. Posłuchajcie, jakie odgłosy można usłyszeć na łące, a czasem również na domowym
podwórku.
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0

3. Zagrajcie w memory.
• Memory biedronki- https://learningapps.org/3737044
• Memory motyle- https://learningapps.org/10469463
4. Wykonajcie zdania z Karty Pracy cz.2 str. 43
5. Na koniec mam dla Was świetną zabawę ,,Wyścig gąsienic’’. Przygotujcie sobie
wszystkie potrzebne materiały, które macie wymienione w filmie, obejrzyjcie uważnie
i wykonajcie gąsienice. Zaproście do zabawy rodziców lub rodzeństwo.
3, 2, 1 START ☺ https://www.youtube.com/watch?v=NnA49Es1yco
Dzień III
Zadania do wykonania:
1. Dziś przyjrzymy się z bliska motylowi. Na początek zapoznajcie się z planszą rozwoju
motyla- Załącznik 1. Poproście rodzica o przeczytanie.
2. Obejrzyjcie krótki film, który pokaże Wam, w jaki sposób przeobraża się larwa w
pięknego motyla https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg
3. Często w czasie spacerów lub na placu zabaw podziwialiśmy motyle i wymyślaliśmy
im różne nazwy. Spójrzcie teraz na planszę z pięknymi motylami- Załącznik 2.
Zobaczcie, ile pięknych motyli. Poproście rodzica o odczytanie ich nazw. Czy
widzicie tutaj naszego Cytrynka i Śnieżynkę ☺?
4. Spójrzcie tylko jakie piękne motyle można zrobić z gąbki. Obejrzyjcie dokładnie
filmik i wykonajcie pracę plastyczną ,,Motyle na łące’’ . Pamiętajcie najpierw
narysować sonie na kartce trawę i dopiero odbić motylki.
https://www.youtube.com/watch?v=wuIXb58fQBA

Dzień IV
Zadania do wykonania:
1. Na początek rozgrzewka. Pamiętacie naszą piosenkę z przedszkola. Poćwiczcie razem
z dzieciakami i trenerem. https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
2. Posłuchajcie piosenki ,,Motyle’’ https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4
3. Wykonajcie zadania z Karty Pracy cz. 2 str. 44 i 45
4. Spróbuj uzupełnić tabelkę polnymi owadami, dopasowując zwierzęta wielkością i
gatunkiem- Załącznik 4
Dzień V
Dzisiaj trochę poeksperymentujemy. Jeszcze w przedszkolu mieliśmy dzień
eksperymentów z wodą. Przygotowałam dla Was na dzisiaj garść różnych, ciekawych
eksperymentów. To od Was zależy, które i ile ich wykonacie. Możecie zrobić jeden, dwa, a
możecie wszystkie. Lista eksperymentów znajduje się w Załączniku 3. W niektórych
eksperymentach będziecie musieli poprosić o pomoc rodziców. Powodzenia ☺.

Życzę Wam dużo zdrowia i udanej zabawy!
Pani Asia

Co należy wysłać na maila:
1. Karty pracy cz. 2. TYLKO STRONA 45.
2. Zdjęcie/skan pracy plastycznej ,,Motyle na łące’’
3. Zachęcam Was do wysłania kilku zdjęć z waszego
eksperymentowania, czy wyścigów gąsienic.
adres mailowy:

zdalne.joannaprzedszkole@gmail.com

