
Witam Wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam rodziców z Grupy I i nasze kochane
dzieciaki. Przesyłam  materiały na ten tydzień, coś dla Maluchów z programu i dla
rodziców do poczytania.

Temat tygodnia Dzień i noc - Wielkanoc

Cele:
– uświadomienie dzieciom następstwa upływającego czasu (dzień, noc),

– poznanie różnic między dniem i nocą,

– nauka koncentracji uwagi, słuchanie ze zrozumieniem,

– pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie.

Zabawy ruchowe przy muzyce:
Prezentacja multimedialna na youtubie: Głowa, ramiona, kolana, pięty:
https://www.youtube.com/watch?v=JDSQlxZ_scY

Zabawa dramowa: Tak jak ja
Prezentacja pewnych sekwencji ruchów,
Dzieci powtarzają je w takiej samej kolejności, np. klaśnięcie, tupnięcie, klaśnięcie,

podskok – rozwijanie pamięci ruchowej i koordynacji ruchów ciała.

Prezentacja multimedialna: Paxi – dzień i noc, pory roku:
https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k

Planeta Piosenki – polskie piosenki dla dzieci:
https://www.youtube.com/watch?v=LjEdhyCSYAA

Bajka: Pepe przygoda z kosmosu:
https://www.youtube.com/watch?v=E8zsnKKpuvs

Proszę porozmawiać z dziećmi o prezentowanych treściach. 
Chętne dzieci mogą nauczyć się krótkiego wiersza na pamięć:

Wstały ptaki skoro świt,
rannym ptaszkiem bądź i ty.
Pięknych przygód dam ci moc,
zanim znowu przyjdzie noc.



Praca plastyczna dzień i noc:
Podziel kartkę z bloku na pół, na jednej części narysuj, bądź namaluj farbami noc, na

drugiej dzień. Nie zapomnijcie o tym, że zbliżają się święta i trzeba pomóc rodzicom. A oto
piosenka zachęcająca do pracy:

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w

Proszę też pamiętać o myciu rąk, bajka jak dokładnie myć ręce - Myszka w paski:
https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI

Nocne niebo
Prezentacja Paxi i nasz księżyc – fazy:
https://www.youtube.com/watch?v=K_KqWr4oHmA

Praca plastyczna:
Na kartce papieru spróbujcie narysować świecą gwiazdy i kiężyc a potem zamalujcie

całą kartkę farbą akwarelową na granatowo lub czarno.
Proszę rodziców aby porozmawiały z dziećmi na temat obejrzanego filmu, podzielcie się

waszą wiedzą dotyczącą gwiazd i księżyca.

Wiersz Agnieszki Frączek Nocą...
Nocą...
Ciemną nocą, głuchą nocą,
kiedy dzieci śpią, nie psocą,
cicho robi się w przedszkolu.
I spokojnie jest... z pozoru.

Bo w szufladzie już coś stuka -
pewnie krasnal wyjścia szuka;
biurko chwieje się i skrzypi,
z szafy słychać dziewne „szy... pii...”,
spod dywanu zaś wybiega
piegowaty smok w pepegach.
Nawet w książkach coś się dzieje:
król z obrazka TIR-em wieje,
Baba-Jaga mknie do wróżki
na dziewczęce pogaduszki,
z ciuchcią zaś plotkuje traktor:

    - Brum, doprawdy?
    - Tak! To-tak-to!
   



 Trzy pluszowe rude słonie
 grają w klasy na balkonie,
a dinozaur bez ogródek
ciągle depcze nam ogródek.

Bo w przedszkolu, ciemną nocą,
to zabawki właśnie psocą!

Porozmawiajcie z dziećmi na temat treści wiersza.
Piosenka - Idzie niebo ciemną nocą:
https://www.youtube.com/watch?v=DFBvKU7IcGM
i druga – Słonko idzie spać:
https://www.youtube.com/watch?v=pqxguhz0ncY

Kto chce może nauczyć się słów.

Co robimy w dzień, a co w nocy – zwierzęta lubiące noc.
Zabawa ruchowa przy muzyce: Kto jak skacze:
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

Zabawa dydaktyczna: W nocy czy w dzień
Proszę przygotować papierowe lizaki na patyku. Z jednej strony proszę pomalować

lizak na czarno, a z drugiej na żółto – będzie to symbolizować dzień i noc.
Można zacząć się bawić zadając pytania np. kiedy buduję zamki w piaskownicy to jest –

dzień, kiedy obserwuję gwiazdy na niebie to jest noc.
Można użyć lizaka do zabawy: Prawda, fałsz, np. marchewka jest zielona.
Piosenka - Układ słoneczny:
https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg

Zwierzęta lubiące noc: Życie lasu Katarzyny Bajerowicz cz.6:
https://www.youtube.com/watch?v=KEQiF4zlGPs

Kolorowanki.

Proszę porozmawiać z dziećmi o zwierzętach które lubią noc, podzielić się też swoją
wiedzą.

Zabawa słuchowa – Słuchamy ciszy. Proszę by dzieci przez chwilę siedziały
w milczeniu, zapytajcie ich jak się czują gdy jest cicho, co lubią robić w ciszy.

I na koniec gimnastyka – Duży i mały skok:
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wspieranie rozwoju mowy dziecka
oraz wzbogacanie słownictwa:

– dostrzeganie podobieństw i różnic między dwoma przedmiotami – jedna cecha np.
(czym różnią się dwa misie, jeden jest duży, drugi jest mały)

– dostrzeganie różnic między przedmiotami, obrazkami (charakterystyczne różnice,
kolor, kształt, położenie,

– słuchanie prostych opowiadań, bajek, rozmowa o ich treści,

– porządkowanie i grupowanie (klasyfikowanie – par obrazków)

– porządkowanie przedmiotów i figur geometrycznych wg jednej wyznaczonej cechy,
np. grupowanie ze względu na przeznaczenie, klocki do budowania, zabawki do zabawy.

Pomoc psychologiczna w zakresie wspierania emocji oraz rozszerzania procesów
poznawczych:

– wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków naturalnych dochodzących z
najbliższego otoczenia,

– odgłosy z ulicy, dźwięków urządzeń gospodarstwa domowego,

– układanie obrazków pociętych na 3, 4 części,

– słuchanie i rozumienie prostych poleceń słownych,

– grupowanie przedmiotów wg podanego kryterium,

– słuchanie prostych opowiadań, bajek, rozmowa o ich treści.

Wszystkim rodzicom i dzieciom życzę spokojnych i zdrowych Świąt Zmartwychwstania
pani Ania.

Dla Rodziców dalsza część do poczytania:











Kolorowaki dla dzieci do tematu zwierzęta lubiące noc
Kolorowanka na komputerze: borsuk
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/uroczy-borsuk?colore=online










