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

Mieszkańcy Łąki
Żabi chór
Cele:
– Poznanie wiedzy o otaczającym świecie,

– Zdobycie wiadomości na temat życia, rozmnażania się żab i ich znaczenia dla
ekosystemu w którym żyjemy,

– Rozwijanie zainteresowań artystycznych,

– Ćwiczenia spostrzegawczości.
Zabawy i ćwiczenia do muzyki – Jesteśmy żaby aby:
https://www.youtube.com/watch?v=ulPGOlKOWM0
Była sobie żabka mała:
https://www.youtube.com/watch?v=eKpJR3Svp-8
Wprowadzenie w temat zajęć, prezentacja multimedialna – Żaby film edukacyjny:
https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU
Opowiem Ci Mamo co robią żaby:
https://www.youtube.com/watch?v=fUeTJb0CqQs
https://www.youtube.com/watch?v=aopKuxr4G-o
Proszę porozmawiać z dziećmi o prezentowanch treściach.
Praca plastyczna – Papierowa żaba:
https://www.youtube.com/watch?v=rz2xebB52vM
Żaby z kółek:
https://www.youtube.com/watch?v=257DwGShF90
Nauka uważnego słuchania ze zrozumieniem – Historia pewnej żaby – bajka:
https://www.youtube.com/watch?v=byBEH-3U5BQ
Wiersz J. Brzechwa Żaba
Pewna żaba
Była słaba,
Więc przychodzi do doktora
I powiada, że jest chora.

Doktor włożył okulary,
Bo już był cokolwiek stary,
Potem ją dokładnie zbadał,
No, i wreszcie tak powiada:

„Pani zanadto się poci,
Niech pani unika wilgoci,
Niech pani się czasem nie kąpie,
Niech pani nie siada przy pompie,



Niech pani deszczu unika,
Niech pani nie pływa w strumykach,
Niech pani wody nie pija,
Niech pani kałuże omija,
Niech pani nie myje się z rana,
Niech pani, pani kochana,
Na siebie chucha i dmucha,
Bo pani musi być sucha!”

Wraca żaba od doktora,
Myśli sobie: „Jestem chora,
A doktora chora słucha,
Mam być sucha – będę sucha!”

Leczyła się żaba, leczyła,
Suszyła się długo, suszyła,
Aż wyschła tak, że po troszku
Została z niej garstka proszku.

A doktor drapie się w ucho:
„Nie uszło jej to na sucho!”

Piosenka Śpiewające Brzdące – Żabie kroki:

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg

Pracowite mrówki
Cele:
– Poznanie wiedzy o otaczającym świecie,

– Zdobycie wiadomości na temat życia mrówek,

– Rozwijanie zainteresowań artystycznych,

– Ćwiczenia spostrzegawczości.

– Poszerzenie wiedzy o ekostystemie i przyrodzie,

– Poznanie budowy i struktury mrowiska.

Zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową – Marsz mrówek:
https://www.youtube.com/watch?v=Ug_O9WuJYKk
M. Kosik - Mrówka
https://www.youtube.com/watch?v=RNQq3yYcUoc
Wprowadzenie do tematu zajęć - Hibbi – Przygoda w mrowisku:
https://www.youtube.com/watch?v=z0xo5S4z8EI
Jak wygląda życie mrówek:
https://www.youtube.com/watch?v=oCHgG06kPuQ
Czas zwierząt -  Mrówka Luli



https://www.youtube.com/watch?v=4giCKXHP660
Mrówki ciekawe fakty i informacje:
https://www.youtube.com/watch?v=a-9MPB54bdY
Bajki do posłuchania, rozwijanie słownictwa, ćwiczenia w zapamiętywaniu treści – Mrówka
i konik polny:
https://www.youtube.com/watch?v=OBhotEiXca0
Słoń i mrówka:
https://www.youtube.com/watch?v=p1I0ogi4AjA
Piosenka leniwa mrówka:
https://www.youtube.com/watch?v=aPAvdCgJJYg

Życie łąki - zające
Cele:
– Poznanie wiedzy o otaczającym świecie,

– Zdobycie wiadomości na temat życia zająca szarego,

– Rozwijanie zainteresowań artystycznych,

– Ćwiczenia spostrzegawczości,

– Poszerzenie wiedzy o ekostystemie i przyrodzie.
Zabawy i piosenki muzyczno-ruchowe – Zając:
https://www.youtube.com/watch?v=ItfyaqdK-ZU
Bal na łące:
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
Zagadka łąkowa:
https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4
Wprowadzenie do tematu zajęć – Zające na łące:
https://www.youtube.com/watch?v=Q-poDdkH7s0
Zając i jego środowisko:
https://www.youtube.com/watch?v=g7qb-AN_kMQ
Bajka dla dzieci I. Krasicki – Przyjaciele:
https://www.youtube.com/watch?v=xEAxKQZ_zkg
Z pamiętnika Wilka Antoniego cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=_-SGa19xJ3Y
Proszę porozmawiać z dziećmi o prezentowanych treściach.
Praca plastyczna – Kolorowanka
Jak narysować zająca:
https://www.youtube.com/watch?v=lIXNf5OoPaM
Bajka – żółw i zając:
https://www.youtube.com/watch?v=WCr_MzCGYGc
Piosenka Mr. Zając:



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

Życie łąki - ptaki
Cele:
– Poznanie wiedzy o otaczającym świecie – łąka i mieszkańcy,

– Rozwijanie zainteresowań artystycznych,

– Ćwiczenia spostrzegawczości,

– Zwrócenie uwagi na to jak ważne w ekosystemie są ptaki.
Piosenki do zabawy i  nauki – Ptaki fruwają:
https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M
Odgłosy ptaków:
https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA
Ptasie radio:
https://www.youtube.com/watch?v=sEN2qcFi1Zc
Wprowadzenie w temat zajęć – Przygód kilka wróbla ćwirka – Sianokosy:
https://www.youtube.com/watch?v=fFPNVXni9sM
Pan wróbelek:
https://www.youtube.com/watch?v=DmDYxkuL-m8
Bajka muzyczna – Lata ptaszek:
https://www.youtube.com/watch?v=tDWbIN8KPXI
Piosenki do zabawy ruchowej – Lecą ptaszki:
https://www.youtube.com/watch?v=rSikKHPzwyQ
Ptaków śpiew:
https://www.youtube.com/watch?v=DhQ0_MgBaX8
Ćwiczenia spostrzegawczości – Kto mieszka na łące, poszukaj obrazka: 
https://www.youtube.com/watch?v=8yCE6U2j8Lc
Bajka muzyczna – Ptasie przygody:
https://www.youtube.com/watch?v=st6OrfDZarw
Praca plastyczna – Ptaki z kółek:
https://www.youtube.com/watch?v=ASRZ-mcco6s

Podsumowanie tematu łąka i jej mieszkańcy
Cele:

– Poznanie roślin występujących na łące i ich znaczenie dla ekosystemu.
Zabawa ruchowa – Na łące:
https://www.youtube.com/watch?v=MQReD1Ld1a0
Bzycząca zabawa:
https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPe
Wprowadzenie w temat – Wędrówki Skrzata Borówki, łąka:



https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
Zioła na łące rozpoznajemy rośliny zielone:
https://www.youtube.com/watch?v=uyjNCYExrTQ
Łąka rośliny i zwierzęta:
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
Zagadka łąkowa:
https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4
Co dzieci wiedzą o ziołach:
https://www.youtube.com/watch?v=LkbnBvXkzPY
Koncert na łące:
https://www.youtube.com/watch?v=n4q_ZV0mgKE

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.




















