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

Moja rodzina to fajna drużyna.
Zawody moich rodziców.
Cele:
– Wzmacnianie więzi z rodziną.

– Poszerzenie wiedzy o zawodach które wykonują rodzice.

– Wzbogacanie słownictwa oraz rozwijanie mowy czynnej.

– Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
Zabawy ruchowe do muzyki.
Głowa, ramiona, kolana, pięty:
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
Lekcja 4, Ćwiczenia z liczeniem w podskokach:
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg
Wprowadzenie w temat zajęć – prezentacja:
Zawody:
https://www.youtube.com/watch?v=AUGHYwEqcPM
Wierszyki o zawodach:
https://www.youtube.com/watch?v=U5yUDJqejyU
Zawody i miejsce pracy:
https://www.youtube.com/watch?v=s5gju-vNKtg
Proszę rodziców by porozmawiali z dziećmi o tym czym się zajmują i wytłumaczyli na

czym polega ich praca.
Zagadki zawody:
https://www.youtube.com/watch?v=hjDKoBQYr7U
Kubuś bajka dla dzieci – zawody:
https://www.youtube.com/watch?v=K9TF6aefiUw
Praca plastyczna. Narysuj lub wytnij ilustracje na temat jaki zawód chcę wykonywać gdy

będę duży.
Zabawy ruchowe do muzyki:
Szybko – wolno:
https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4
Rączki klaszczą:
https://www.youtube.com/watch?v=4S9HVyB5G1Q
Dzieci lubią gimnastykę:
https://www.youtube.com/watch?v=Q3tOW06wTBU
Kolorowanki.



Święto Mamy.
Cele:
– Czerpanie radości z wykonywania pracy na rzecz innych.

– Wzmacnianie więzi emocjonalnej z matką.

– Wspólne świętowanie.

– Ćwiczenia oddechowe.

– Rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa.
Zabawy i ćwiczenia poranne.
Jesteś Mamo skarbem mym:
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
Rysunek mamy wiersz:
https://www.youtube.com/watch?v=lX8ilDO41Us
Bajki Gilusia, rysowanie na Dzień Matki:
https://www.youtube.com/watch?v=V28z4xHwLSA
Fasolki życzenia dla Mamy:
https://www.youtube.com/watch?v=PUKVc5rddaA
Proszę przygotować dla Mamy niespodziankę i wręczyć wykonane w poprzednim

tygodniu laurki.
Zabawa oddechowa. Pogłębianie fazy wdechu i wydechu.
Zdmuchiwanie kulki papieru, lub piórka ze stołu.
Słuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej o czym marzą krople wody:
Kilka kropel wody,

Kilka kropel wody, co się pluska w stawie,
pragnie mieszkać w chmurach, bo tam jest ciekawie.

Słońce obiecuje: Krople w parę zmienię,
w taki prosty sposób spełnię ich marzenie.
W małej białej chmurce mają teraz domek.

Pod błękitnym niebem są zadowolone.
Wtem wiatr chłodny wieje, psuje się pogoda,
chmura zły ma humor, kropli jej nie szkoda.

Lecą krople z deszczem, wpadły znów do stawu.
W berka deszczowego teraz się pobawią.

Kierowanie rozmową dziecka poprzez pytania dotyczące tekstu, tak by sprawdzić jak
dużo treści dzieci zapamiętały, np. jak wyglądają krople wody, o czym marzą.

Praca plastyczna wesołe kropelki – rozwijanie wyobraźni artystycznej.
Rysowanie, lub malowanie kropelek wody, według pomysłu dzieci.



Wesołe dzieciństwo.
Zabawy w ogrodzie.
Cele:
– Kształtowanie logicznego myślenia.

– Czerpanie radości z zabaw.

– Rozwijanie sprawności ruchowej oraz manualnej.
Ćwiczenia manualne – wycinanie nożyczkami dowolnych elementów z kolorowych

czasopism.
Zabawy ruchowe.
Miś, miś, miś zabawa muzyczna z misiem Gregorem:
https://www.youtube.com/watch?v=M4iConu7-0s
Kto jak skacze:
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
Bzycząca zabawa:
https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE
Rozwiązywanie zagadek, ćwiczenia w logicznym myśleniu.

Gdy wiatr wieje – wtedy lata,
Może zrobić ci go tata.
Dwa patyczki, papier, żyłka,
W niebo frunie w sekund kilka.      (latawiec)

Ma siodełko i dwa koła,
dzwonek, kierownicę.
Kiedy na nim pedałujesz,
zwiedzasz okolicę.     (rower)

Gdy jedziesz na niej.
Stoisz na jednej nodze.
Drugą się odpychasz,
bo mkniesz na...    (hulajnodze)

Piosenka w naszym ogródeczku:
https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o
Fasolki wiosna w ogródku:
https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag
Praca plastyczna – rozwijanie małej motoryki i wyobraźni przestrzennej.
Proszę z patyczków wykorzystując plastelinowe kulki jako łączniki zaprojektować

zabawki do ogródka np. drabinki, wspinaczkowe sześciany. 
Przesyłam pomysły do zabaw kreatywnych z dziećmi w domu z wykorzystaniem



różnorodnych materiałów.
10 kreatywnych zabaw z dzieckiem:
https://www.youtube.com/watch?v=50TM3qolQwo
Zabawa ruchowa - Duży i mały skok:
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

Kolorowy dzień.
Cele:
– Utrwalanie nazw kolorów.

– Rozwijanie percepcji wzrokowej.

– Doskonalenie sprawności manualnej.

– Rozwijanie ogólnej sprawności.
Zabawy ruchowe.
Zabawa lustro:
https://www.youtube.com/watch?v=13_U20z0qe0
Najpierw skłon:
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
Nauka kolorów dla dzieci -  Ubu poznaje świat:
https://www.youtube.com/watch?v=BAt-Exa2Np4
Zabawa z kolorami:
https://www.youtube.com/watch?v=P_lMR5cceBk
Kolory tęczy Luli:
https://www.youtube.com/watch?v=v4Ud6qymv9A
Praca plastyczna – mieszanie kolorów farb, zabawa i nauka jak mieszać kolory:
https://www.youtube.com/watch?v=rmWS5NNTS-8
Proszę spróbować ponakładać na siebie malując farbami tęczę, tak by uzyskać barwy

między tymi kolorami.
Zabawy ruchowo-muzyczne.
Nóżki pieką placuszki:
https://www.youtube.com/watch?v=XI6c5yILJsI
Zabawa dydaktyczna.
Znajdź wymieniony przez dorosłego dowolny kolor i wyszukaj go w najbliższym

otoczeniu.
Piosenka dla dzieci – Kolory:
https://www.youtube.com/watch?v=dOIhRqkPk-A



Figury i kształty wokół mnie.
Cele:
– Rozwijanie umiejętności segregowania figur wg kształtu.

– Doskonalenie umiejętności liczenia.

– Ćwiczenia spostrzegawczości.

– Poznanie pojęcia symetria.
Zabawy ruchowe.
Kubuś figury:
https://www.youtube.com/watch?v=1QpP4amihvw
Piosenka o figurach – Drobnonutki.
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM
Sowa mądra głowa uczy kształtów:
https://www.youtube.com/watch?v=btVDfZtKtdo
Zabawy dla dzieci wspomagające rozwój, wyjaśnienie pojęcia symetrii.
Liczmany – sekwencje:
https://www.youtube.com/watch?v=e8i5yvBwbyI
Książeczka kształtów – Kółko i ślimaczek Luli:
https://www.youtube.com/watch?v=TwaCIYOofS0
Praca plastyczna – pomysły prac wykonanych z figur geometrycznych.
Figury geometryczne – obrazki:
https://www.youtube.com/watch?v=jcxxDEZCaXw
Piosenki do zabawy.
Kształt piosenka rymowanka:
https://www.youtube.com/watch?v=MiJP_mwms-c

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.


















