Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci 3-4 letnich w dniach 23.03.-27.03.2020

Marcowa pogoda
Zachęcamy do wykonania kalendarza pogody.
Proponujemy codzienne obserwacje pogody i zapisywanie ich przez dzieci na kalendarzu
pogody /zapisywanie w formie rysunków/- kalendarz pogody w formie tabeli

Moje obserwacje pogody

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Znaczenie wody w przyrodzie
1. Posłuchaj “Piosenki o zdrowej wodzie”, spróbuj powiedzieć do czego potrzebna nam jest
woda.
https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g
2. Zabawy badawcze z wodą:

Spróbuj opowiedzieć mamie/tacie „Jaka jest woda?”, która jest w szklance (jaki ma
kolor, jaki ma smak, jaki ma zapach).

Co pływa a co tonie? - wybierz z rodzicem kilka przedmiotów, które masz
w domu (korek, zabawka, łyżka, plastelinowa kulka, plastelinowy talerzyk, kartka
papieru, spinacz biurowy itp.) spróbuj przewidzieć czy dana rzecz będzie płynąć czy
opadnie na dno. Teraz sprawdź czy miałeś/-aś rację.

Badanie rozpuszczalności - sprawdź co rozpuści się w szklance wody - cukier, sól,
mąka
3. Ćwiczenia grafomotoryczne - narysuj krople wody na tacy/talerzu z rozsypanym
grysikiem, kaszą jęczmienną itp A teraz poruszaj tacą/talerzem i narysuj coś dla
mamy/taty/.
4. Rozwiąż zagadki:
Jest w morzu, jest w rzece
w jeziorze i w stawie.
Jest także w herbacie, w zupie albo w kawie.

Służy do picia, Służy do mycia.
Bez niej na Ziemi
nie byłoby życia.

Z kranu, kap, kap, kap,
w kałuży chlup, chlup, chlup,
w wannie chlap, chlap, chlap,
w parapet puk, puk, puk.

5. Posłuchaj i powiedz co słyszysz:
https://blizejprzedszkola.pl/krople-wody-odglosy-pd-mp3,3,6280.html#
http://xn--odgosy-5db.pl/strumyk01.php

http://xn--odgosy-5db.pl/deszcz01.php

6. Swobodna zabawa/ pląsanie/ taniec do melodii preludium deszczowe
https://www.youtube.com/watch?v=SoteyAXuEKY&list=RDSoteyAXuEKY&start_r
adio=1&t=14
7. Jak dwie krople wody – zobacz, jak woda spływa po ściankach butelki, po lustrze lub po
szybie – wskazanie tego, że krople są bardzo podobne – zabawa w odbicie lustrzane –
robisz ty, robię ja. Siadamy naprzeciw siebie, naśladujemy wzajemne gesty i ruchy.
8. Czytamy opowiadanie
http://www.nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=7199
9. Pobawmy się razem - zabawa plastyczna, trening narządów artykulacyjnych
https://tuptuptup.org.pl/wodne-stworzonka-akwarelowe/

10.

„Łódka z origami” - propozycja zabawy plastycznej
Rodzic z pomocą dziecka wykonuje statek z kartki papieru. Poniżej jest link z
instrukcją.
https://youtu.be/mF3mUchYAi0
Po wykonaniu łódki, można nalać wodę do miski, puścić i dmuchać, aby pływał po
wodzie.

11.

Propozycja zabawy rytmicznej do piosenki „Hej pada deszczyk”

https://www.youtube.com/watch?v=c7cBQKGDFXw
12.

Propozycja wykonania pracy plastycznej „deszczowa chmurka” i „parasola”

https://www.youtube.com/watch?v=928PGLsReSM
https://www.youtube.com/watch?v=TnWOEWwciwo
13.

propozycja magicznych eksperymentów z wodą

https://www.youtube.com/watch?v=W97JyNzzQHQ
14.

Przygotowanie wodnych żelków owocowych

https://www.youtube.com/watch?v=zMKvMGmEKhY
https://www.youtube.com/watch?v=qqqhzFp9EqY

Zabawy z językiem angielskim
W celu utrwalenia materiału o dinozaurach, zapraszam na stronę
https://supersimple.com/super-simple-draw/how-to-draw-a-tyrannosaurus-rex
tu dzieci nauczą się jak rysować dinozaura, wysłuchując instrukcji po angielsku.

