
Witaj Drogi Rodzicu!

Oto kilka propozycji na wtorek.

Życzymy udanej wspólnej zabawy.

Wtorek 13. 04. 2021. 

TEMAT:, „ Kolorowe pojemniki”

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dziecko:

 wykonuje prawidłowo ćwiczenia gimnastyczne

 odpowiada na pytania dotyczące obejrzanego filmu

 potrafi dopasować konkretne rodzaje śmieci do właściwego pojemnika

 wie jak dbać o ziemię i środowisko przyrodnicze

 przelicza elementy do 5

 rysuje po śladzie zgodnie z kierunkiem strzałki

1. „Ile  dźwięków  słyszysz  –  tyle  razy  ćwiczysz”  –  zabawa  ruchowo-rytmiczna.

Rodzic  gra  na  bębenku.  Dziecko  wykonuje  kolejno:  podskoki,  pajacyki,  pompki,

przysiady. Ile usłyszy dźwięków – tyle razy wykonuje ćwiczenie.

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

 Gimnastyka przedszkolaka - Random wheel (wordwall.net)
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https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka


3. „Felka rady na odpady.” Zapraszam Dzieci do obejrzenia filmu o segregacji śmieci. 

Felka rady jak segregować odpady - YouTube

Pytania do obejrzanego filmu:

 Kto występował w filmie?

 Jak  można chronić środowisko?

 Jakiego koloru są pojemniki na śmieci?

 Gdzie wrzucamy butelki szklane?

 Co wrzucamy do żółtego pojemnika?

 Co wrzucamy do niebieskiego pojemnika naśmieci?

 Co wrzucamy do białego i zielonego pojemnika?

 Co to znaczy segregować śmieci?

4.  „Ile jest koszy” – zabawa matematyczna.  Rodzic prosi aby dziecko policzyło,  a

następnie  w  wyznaczonym  miejscu  narysowało  tyle  kresek  ile  jest  koszy  w

poszczególnych zbiorach. 
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https://www.youtube.com/watch?v=m6hDlbWWGKw&ab_channel=BRAGUSTA


5. „Segregujemy  śmieci”  –  zabawa  dydaktyczna. Rodzic  przygotowuje  różnego
rodzaju śmieci:  plastikowe butelki, różne opakowania, woreczki foliowe, stare gazety,
tekturowe pudełka, słoiki i szklane butelki. Dodatkowo na podłodze rozkłada 3 różne
pętle (mogą być z taśmy, lub hula hop)Zadaniem dziecka jest umieszczenie śmieci w
odpowiedniej pętli. 

6.  „Rysuj po śladzie” – ćwiczenia grafomotoryczne. Zadaniem dziecka jest rysowanie
po przerywanych liniach. Następnie dziecko koloruje kosze na śmieci. 
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7. Nawyki do kształtowania w domu- Czynności higieniczne- zwracamy uwagę na 
dokładne staranne mycie dłoni, zakręcanie kranu i oszczędne korzystanie z wody w 
trakcie mycia rąk. 

8. „Co się zmieniło” . Rodzic ustawia przed dzieckiem w rzędzie 4 – 5 zabawek. Kiedy 
dziecko zamknie oczy; rodzic przestawia jedną z nich w inne miejsce w rzędzie. 
Zadaniem dziecka jest odgadnąć, która to zabawka. 
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9. „Wyrzuć śmieci”. Zadaniem dziecka jest narysowanie pod każdym z kontenerów 3 
odpady, które możemy do nich wyrzucić. 

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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