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

Temat tygodnia: Kolorowe witaminy
Cele:
– Poznanie podstawowych zasad zdrowego trybu życia,

– Uświadomienie dzieciom co wpływa na ich zdrowie,

– Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie.
Zabawa a psik – nauka prawidłowego korzystania z husteczki, kształtowanie

prawidłowych nawyków higienicznych. Proszę poćwiczyć z dziećmi wydmuchiwanie
nieczystości z nosa do husteczki.

Gimnastyka: Głowa, ramiona, kolana, pięty:
https://www.youtube.com/watch?v=JDSQlxZ_scY

Proszę porozmawiać z dziećmi na temat sposobu dbania o zdrowie – nauka
komunikowania dziecka z dorosłym. Pytania pomocne do tematu: 

Jak się czujesz gdy jesteś chory?
Co robimy gdy źle się czujemy?

Piosenka: Piotr Rubik o zdrowiu:
https://www.youtube.com/watch?v=HjRiJUHnCuw

Bajka podróż w głąb ciała:
https://www.youtube.com/watch?v=8eDwMtCyZlI

Przygody Oli i Stasia – warzywa i owoce:
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY

Proszę porozmawiać z dziećmi na temat treści zawartych w tych prezentacjach.

Praca plastyczna: Owoce i warzywa kolorowanki

Gimnastyka: Jarzynowa gimnastyka – centrum uśmiechu
https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs

Smaczne witaminki:
– Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania,

– Zachęcanie do jedzenia owoców i warzyw.



Bajka dla dzieci – Warzywa zdrowe i smaczne:
https://www.youtube.com/watch?v=OVcmZnAB9E0

Gra edukacyjna dla dzieci – ruch to zdrowie:
https://www.youtube.com/watch?v=ImUd_iXFFN4
Można się poruszać, potańczyć, kto chce może nauczyć się słów.

Bajka – Kubuś witaminki
https://www.youtube.com/watch?v=oQSUMQRqOeg

Proszę porozmawiać z dziećmi o witaminach zawartych w owocach i warzywach,
można wspólnie przygotować sałatkę.

Praca plastyczna: Kolorowanki

Bajka – witaminki proszę słonia:
https://www.youtube.com/watch?v=lXo_eC3y6Ho

Zdrowe kanapki:
– Rozwijanie percepcji smakowej i węchowej.

– Czerpanie radości ze wspólnej pracy.

– Przypomnienie zasad higieny obowiązującej podczas przygotowywania i
spożywania posiłków.

Gimnastyka na wesoło śpiewające brzdące – zabawy i ćwiczenia 2:
https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8

Zgadywanki: Poznajemy najzdrowsze warzywa na świecie Ubu poznaje świat:
https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4

Częstujcie się pomidor:
https://www.youtube.com/watch?v=9F_bAU7rDWw

Pomidor – Jan Brzechwa:
https://www.youtube.com/watch?v=OAkc0QOUcmU

Wydzieranka z kolorowego papieru – kolorowanka

Zabawa w skojarzenia – zdrowe produkty:
– Rozwijanie percepcji wzrokowej i myślenia przyczynowo-skutkowego.



Wymieniamy produkty spożywcze, dzieci mówią czy one są zdrowe czy nie, np.
(marchewka, cukierki, banany, chipsy).

Było sobie życie – kubki smakowe:
https://www.youtube.com/watch?v=l4BwtqiDhdk

Proszę wytłumaczyć dzieciom jak to się dzieje, że jedne produkty im smakują, a inne
nie. Można wspólnie przygotować kolację lub śniadanie – wesołe kanapki.

Talerz witaminek:
– Wypowiadanie się na temat wysłuchanego wiersza.

– Rozpoznawanie owoców i warzyw.

Gimnastyka - kreślimy kółeczka:
https://www.youtube.com/watch?v=Fm3ee-O7H7w

Można przygotować kilka warzyw i owoców, zasłonić dziecku oczy i spróbować by
odgadły  ich nazwę po smaku.
Ćwiczenia słuchowe ile witamin.
Dzieci zgadują ile witamin wpadło do miski. Proszę wziąć metalową łyżkę i wystukać

dźwięki tak by dziecko je przyliczyło.

Alfabet warzywno-owocowy:
https://www.youtube.com/watch?v=5IQBQBvgjrg

Można potańczyć, posłuchać, pobawić się z dziećmi.

Centrum uśmiechu – Olimpiada w Jarzynowie:
https://www.youtube.com/watch?v=H0d-zG2Z2-g

Praca plastyczna: 
Na papierowym talerzyku proszę by dzieci skomponowały swój posiłek, przyklejając

wycięte elementy, można użyć warzyw i owoców wyciętych z czasopism.

Na straganie – DrobNutki wg utworu J. Brzechwy:
https://www.youtube.com/watch?v=38QNVaK7a-s

Nauka warzyw dla dzieci – bajki edukacyjne:
https://www.youtube.com/watch?v=lu5LQE0bIgk



Wiersz warzywa:
Bardzo są zdrowe
wszystkie warzywa.
Marchewka prosta,
marchewka krzywa,
mała pietruszka,
duża pietruszka,
każda tak samo
wpada do brzuszka.
Burak niewielki
i burak spory,
seler pękaty
i chude pory...
No i ziemniaczki!
Dobrze je znamy!
Często na obiad
je zapraszamy!

Proszę porozmawiać z dziećmi na temat wiersza, kto chce może nauczyć się słów.
Dziecięce przeboje – Owocowa piosenka:
https://www.youtube.com/watch?v=Kn_XIj46Bo4

Jeżeli rodzice będą mieli czas, przesyłam kilka pomysłów na zrobienie owoców z
papieru.

Harmonijkowe owoce:
https://www.youtube.com/watch?v=6mWqu6sjeMc
https://www.youtube.com/watch?v=grPiF3YNJmk
https://www.youtube.com/watch?v=HNMNrDQEtxk

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wspierania rozwoju mowy i
wzbogacania słownictwa.

– Porządkowanie par obrazków, wyjaśnianie sposobu porządkowania, dlaczego
wybrany element pasuje bądź nie pasuje do drugiego.

– Czarodziejski worek, wyszukiwanie przedmiotów zakrytych, rozpoznawanie ich
cech bez patrzenia, próby opisywania ich po kształcie.

– Zabawa, zgadywanki (opisywanie) poszukiwanie wielu wyrazów bliskoznacznych w
celu określenia przedmiotu np. to jest kredka, czerwona, długa, zatemperowana, służy do
rysowania.

– Układanie ciągów rytmicznych np. duży – mały, gruby – chudy, rozmowa na temat
dokonanych przez dzieci wyborów.



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wspierania rozwoju emocjonalno-
poznawczego:

– Wyszukiwanie wśród wielu ilustracji przedmiotów i zabawek tych którymi można
bawić się bezpiecznie i tych które w zabawie nie są bezpieczne. 
Próby wyjaśnienia wyborów dziecka.

– Próby koncentracji uwagi na wykonywanym działaniu wg. instrukcji dorosłego.

– Słuchanie prostych opowiadań, rozmowa na temat ich treści.

– Zabawa z wykorzystaniem lusterka jak wyglądam gdy...

– Oglądanie w lusterku swojej twarzy gdy się uśmiecham, gdy jestem smutny,
zmartwiony. Rozmowa o wywołanych uczuciach i emocjach.




















