
Witaj Drogi Rodzicu!

Oto kilka propozycji na poniedziałek.

Życzymy udanej wspólnej zabawy.

Poniedziałek 12.04.2021. 

TEMAT:, „ Co to jest przyroda?”

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dziecko:

 wykonuje prawidłowo ćwiczenia gimnastyczne

 wyjaśnia znaczenie słowa przyroda

 potrafi  dbać o przyrodę

 wypowiada się na podany temat

 wie jak dbać o ziemię i środowisko przyrodnicze

1. Butelkowe kręgle” – zabawa rzutna. Rodzic ustawia plastikowe butelki – kręgle, a dziecko
turla piłkę, starając się je przewrócić. Dziecko wraz z rodzicem wspólnie liczy, kto strącił
ich najwięcej. 

2. Ćwiczenia poranne – do codziennego wykonywania w tym tygodniu. 

 Gimnastyka przedszkolaka - Random wheel (wordwall.net)

3. „Co to jest  przyroda?” – rodzic trzymając w ręku maskotkę i  udzielając jej  głosu
prowadzi z nią dialog. 

 Misiu, dzisiaj będziemy rozmawiać o przyrodzie. Czy wiesz co to jest?

 Przyroda……? Wydaje mi się, że ma kolor zielony, to są listki i trawa.

 Czy tylko zielony? A kolorowe kwiaty, a niebieskie jeziora?

 Tak! Przyroda jest wokół nas! To także zwierzęta – ogromne słonie i malutkie mrówki.

 I co jeszcze? Może dzieci ci pomogą? 

Dziecko ogląda wraz z rodzicem albumy i książki  i  obrazki przyrody (wodospad, morze,
pies, kwiatek w doniczce, drzewo) Następnie dziecko  opowiada o tym co to jest przyroda.   

https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka




4. „Podlej  kwiaty”. Dziecko rysuje kredką po przerywanych liniach rozpoczynając od
kropek i stara się nie odrywać ręki od kartki. Następnie koloruje rysunki. Pamiętaj o
podlewaniu kwiatów w swoim domu. 



5. „Dlaczego trzeba dbać o przyrodę?  - rozmowa kierowana. Dlaczego należy szanować
przyrodę? Jak wyglądałby świat gdyby nie było na nim roślin, drzew, krzewów, trawy?
Jak każdy z nas może dbać o przyrodę?



6. „Szczur” – zabawa ruchowa ze skakanką. Rodzic kręci skakanką w koło nad podłogą.
Zadaniem dziecka jest przeskakiwanie przez nią. Jeżeli dziecko się zaczepi o skakankę
następuje zamiana. 

7.  „Śmieci w oceanie”. Skreśl wszystkie śmieci dryfujące po oceanie. W ramce na dole
narysuj tyle kresek, ile odpadów udało ci się skreślić. 

Zachęcamy do  dzielenia  się  wykonanymi  zabawami  z  dziećmi  i  pracami  plastycznymi.
Prosimy robić zdjęcia z zabawy lub własno wykonania zadania i wysłać e-mailem na adres
krokusyprzedszkole5@wp.pl Wszystkie  nasze  prace  będą  zamieszczane  na  stronie
internetowej przedszkola.

Życzymy miłej zabawy
 Magdalena Łukaszuk i Martyna Klejbuk. 
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