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

Idziemy do zoo.
Kto mieszka w zoo.
Cele:
- Poznanie znaczenie pojęcia ogród zoologiczny.
- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
- Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem.

Zabawy i ćwiczenia poranne.
Piosenka Idziemy do zoo: 
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
Prezentacja multimedialna dotycząca tematu - Zoo zwierzęta w Krakowie:
https://www.youtube.com/watch?v=GZtxThLv_kQ

Skąd się biorą zwierzęta w zoo:
https://www.youtube.com/watch?v=5BuH7l-IwSs
Dzikie zwierzęta – materiał edukacyjny:
https://www.youtube.com/watch?v=PcDRe2Kk4aY
Proszę porozmawiać z dziećmi o prezentowanym materiale.
Rymowanka Idzie słoń:
https://www.youtube.com/watch?v=wy0MdLhHLMQ
Ćwiczenia w zapamiętywaniu ciągów zdarzeniowych. Proszę sprawdzić czy dzieci

zapamiętały kolejność występujących po sobie zwierząt.
Praca plastyczna – Kolorowanka zoo.
Lulek jedzie do zoo – rymowanka:
https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM
Zabawy i ćwiczenia ruchowe – Ananasy z naszej klasy:
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

Zwierzęta mieszkające w Afryce - Żyrafa
Cele:
– Nauka uważnego słuchania i zapamiętywania.

– Zdobycie wiedzy o zwierzętach egzotycznych.

– Ćwiczenia słuchowe.
Zabawy muzyczno-ruchowe – W podróży do Afryki:
https://www.youtube.com/watch?v=PpH562PA_lw
Piosenka Żyrafa:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls3bTxCvw50



Prezentacja multimedialna wprowadzająca w temat – Żyrafa encyklopedia zwierząt dla
dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=xPlvziEWzn4

Dlaczego Żyrafa ma długą szyję:
https://www.youtube.com/watch?v=xlQS59GSz8c
Proszę porozmawiać z dziećmi o prezentowanym materiale jak dużo treści zapamiętały.
Piosenki do zabawy – Żyrafa Fa:
https://www.youtube.com/watch?v=EG2o2ipG_QQ
Praca plastyczna – Jak zrobić Żyrafę – praca z rolki:
https://www.youtube.com/watch?v=bGyeydHVCkg
Kolorowanki.
Ćwiczenia słuchu -  rozpoznawanie odgłosu zwierząt – Dżungla odgłosy zwierząt jakie

wydają:
https://www.youtube.com/watch?v=Rerv4Ppfq7U
Zabawa muzyczna – Krokodyla znak:
https://www.youtube.com/watch?v=5FxlJGCmanU
Zabawa ruchowa do piosenki – M. Kosik: Zuzanna Żyrafa:
https://www.youtube.com/watch?v=XfU8Ysh0k1Y

Wesoły hipopotam
Cele:
– Słuchanie ze zrozumieniem.

– Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie i poszerzanie słownictwa.
Ćwiczenia i zabawy ruchowe do muzyki – Idziemy do zoo: 
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
Wygibasy z naszej klasy:
https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI
Luluś narysuj hipopotama:
https://www.youtube.com/watch?v=zDXP6XVNlkQ
Prezentacja multimedialna dotycząca tematu zajęcia – Hipopotam nilowy:
https://www.youtube.com/watch?v=S2yBi3X0TUc
Bajka - Jadłospis hipopotama:
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1mtrdJio
Wiersz:
https://www.youtube.com/watch?v=HgQinma5LXc
Piosenki do posłuchania i zabawy – Hipcio łakomczuszek:
https://www.youtube.com/watch?v=rzPLA9MxPa4
Dziecięce przeboje – Hipopotam:
https://www.youtube.com/watch?v=f8o7bZJ9vT0
Kolorowanki.



Spotkanie ze słoniem.
Cele:
– Wzbogacenie wiedzy i słownictwa o otaczającym świecie i zwierzętach.

– Utrwalania nazw zwierząt egzotycznych.

– Nabywanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
    Zabawy ruchowo-muzyczne do  tematu – Cztery słonie:

https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4
Słoń:
https://www.youtube.com/watch?v=L5bwhcRIBp0
Ćwiczenia w uważnym słuchaniu – Bajka muzyczna – Bajki pana słonia:
https://www.youtube.com/watch?v=RY_J5nSQdw8
Utrwalanie przeliczania w zakresie liczby 6.
6 słoni:
https://www.youtube.com/watch?v=sDEI5TwwUu4
Prezentacja multimedialna dotycząca tematu.
Słonie – encyklopedia zwierząt dla dzieci:
https://www.youtube.com/watch?v=aFBiLlG72yg
Proszę porozmawiać z dziećmi na temat prezentowanych materiałów.
Praca plastyczna – Śłoń pomysły – Słonik papieroplastyka:
https://www.youtube.com/watch?v=QgGs_slDq1A
Kolorowanki.
Do obejrzenia i posłuchania:
Słoń Benjamin - Dom Żyrafy: 
https://www.youtube.com/watch?v=kEF73YR4zSg
Słoń Trąbalski – J. Tuwim:
https://www.youtube.com/watch?v=GGlSe0s-FYI

Matematyka na wesoło.
Cele:
– Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównania.

– Stosowanie określeń na, pot, obok oraz kierunków.
    Zabawa ruchowa - prawa, lewa:
    https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM
    Roztańczone gruszki:
    https://www.youtube.com/watch?v=EoJUXxl7iKg
    Bajka – Gilusia odc. 33 - Zabawy matematyczne:
    https://www.youtube.com/watch?v=xu8zcsTCimg
    Bibisie – dodawanki:
https://www.youtube.com/watch?v=FT3fZX84dAk



Zabawy matematyczne dla dzieci:
https://www.youtube.com/watch?v=R7LdKzYSncw
Zabawa do piosenki Stonoga:
https://www.youtube.com/watch?v=mmootHFImx0
1, 2, 3 – poznajemy cyferki:
https://www.youtube.com/watch?v=ejCSvfTXmeM
Piosenka o cyferkach – Drobnonutki:
https://www.youtube.com/watch?v=JdcGTOAAuKg

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

– Zabawa wyliczanka. Próba powtarzania krótkich wyliczanek. Ćwiczenie pamięci i
prawidłowej płynnej wymowy.

– Zabawa słowna ułóż obrazek. Układanie przez dziecko zdań z nazwą przedmiotu
który znajduje się na wybranej ilustracji. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

– Zabawa gdzie leży miś. Rozwijanie umiejtności wyróżniania kierunków.
Posługiwanie się wyrażeniami, wysoko, nisko, przód, tył, lewa, prawa strona.

– Zabawa dydaktyczna, co widzisz na obrazku. Rozpoznawanie treści obrazków
pokazywane w krótkich ekspozycjach. Zapamiętywanie jak największej liczby elementów
znajdujących się na obrazku.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wspierania rozwoju emocjonalno-
poznawczego:

– Zabawa pokaż jak się czujesz... Wyrażanie ruchem, mimikom, gestem swoich
emocji wywołanych daną sytuacją.

– Zabawa słowna moja ulubiona zabawa to... Swobodne wypowiedzi dzieci na temat
własnych cech i zainteresowań.

– Zabawa w kalambury z emocjami. Odtwarzanie i rozpoznawanie emocji
ukazywanych na obrazku za pomocą gestu, mimiki.

– Praca graficzna oswajanie strachu. Rysowanie tego co sprawia że się boimy.
Czytanie bajek, opowiadań, rozmowa o ich treści.
  
  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.

Kolorowanka hipopotama:
https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-hipopotam_10268.html
















