Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci 5-6 letnich w dniach 23.03.-27.03.2020

MARCOWA POGODA
1. Zapraszamy do przeczytania dzieciom wiersza i krótkiej rozmowy na temat jego treści

Marzec ma ogromny garniec.
Mieszka w nim przez całe noce,
Wieje w garncu nieustannie
Syczy cos i bulgocze.
- Powiedź, Marcu,
Co masz w garncu?
- Mam składniki różnorodne:
Wiatry ciepłe, wiatry chłodne,
Chmury, słońce, śnieg i wodę- z nich przyrządzam Wam pogodę.


Do kogo porównany był marzec w wierszu?



Jakie składniki zawierała potrawa w garncu, którą gotował marzec?



Jaką potrawę ugotował?



Jakie zmiany zachodzą w pogodzie wczesną wiosną?

2. Zapraszamy do rozwiązania zagadek, rozwiązanie można narysować w formie symboli


Widzisz je we dnie, nie widzisz w nocy.
Zimą grzeje słabo, latem z całej mocy. / SŁOŃCE/



Jaka to pierzynka biała, nie z pierza, ale z wody powstała?
Płynie po niebie, znasz ją i wiesz, że gdy jest ciemna,
Będzie z niej padał deszcz. /CHMURA/



Nie deszcz i nie grad, pada z nieba, bieli świat.
Biały jest jak mąka, albo drobna kasza
Gdy zaściele ziemię na sanki zaprasza. /ŚNIEG/



Co to jest odgadnij!
Pada z chmury na dół.
Jest tylko na dworze. Suchy być nie może!/DESZCZ/



Jasny zygzak na ciemnym niebie,
Może podczas burzy przestraszyć i ciebie! /PIORUN, BŁYSKAWICA/



Szumi, gwiżdże, czasem gna. Skąd i dokąd? Kto go zna?
Dmucha, szarpie, czasem rwie. Po co? Za co? Kto go wie? /WIATR/

3.

Możemy również wysłuchać i pobawić się przy piosence „Marcowa pogoda”
Link do strony z zabawami z piosenką: „Marcowa pogoda”
https://www.youtube.com/watch?v=2XA-1126500

4.

Zapraszamy do masażu relaksacyjnego na plecach. „Jaka dziś pogoda?”
Może słońce świeci?- okrężne ruchy dłońmi
Albo deszczyk kropi?- uderzenia opuszkami palców
Nie to deszczyk buty topi- szybkie i mocne ruchy palców
Może ulewa nas zalewa?- oklepywanie dłońmi
Lub piorun trzaska w drzewa?- lekkie klaśnięcie w dłonie
Potem w ziemie szybko leci- opadnięcie dłoni na plecy
Jak się czują wszystkie dzieci?- masowanie po szyi.

5.

Zachęcamy całą rodzinę do zabawy w prezentera pogody, wypowiedzi można nagrać.

6.

Zachęcamy do wykonania kalendarza pogody MARCOWA POGODA

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.

Propozycje do oglądnięcia krótkich filmów edukacyjnych dla dzieci.
Przydatne linki:
https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8
https://www.youtube.com/watch?v=EXfEySFqfyQ
https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ

2.

Podajemy link do strony z Bajką do przeczytania dzieciom lub wysłuchania
pt. „W poszukiwaniu wody”
https://www.youtube.com/watch?v=SdQAa0A4XvA

Oto kilka propozycji do zabaw z wodą –eksperymenty z wodą:
https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts
https://dziecisawazne.pl/10-prostych-eksperymentow-dla-przedszkolakow/
3.

Zachęcamy do wykonania plakatu na temat: „Wędrówka kropelki”

Przygotowanie do nauki czytania i pisania


Zachęcamy do zabawy z literą C,c, zapraszamy do poznania literki ze Smokiem
Edziem
https://www.youtube.com/watch?v=BVGS0RAsQLE



Zapraszamy do zabawy plastycznej z poznana literką.
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/alfabet-wyklejania-plastelinamalowania/

Zabawy z językiem angielskim
Spring /Minibeasts in the Meadow
Phrase: There is/ are...
vocabulary: ant, snail, caterpillar,butterfly, ladybird, worm, spider, bee
Zachęcam do zabawy ruchowej w rytm piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=2S__fbCGwOM

