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

Słoneczne lato
Co nam daje słońce
Cele:

- Poznanie znaczenia słońca dla życia człowieka,
- Słuchanie ze zrozumieniem,
- Rozwijanie logicznego myślenia.
Piosenka - Słonko późno dzisiaj wstało:
https://www.youtube.com/watch?v=ic2Bjr7xsC0
Prezentacja do tematu – Słońce i planety:
https://www.youtube.com/watch?v=68o15Ax1R1c&t=75s

Wiersz D. Gellner – Słońce
Słońce ze mną je śniadanie
Patrzcie! Złote ma ubranie!
Złotą łyżką w kaszy grzebie 
I miód złoty ma na chlebie. 
Coś pod złotym nosem śpiewa 
I kakao mi podgrzewa. 

Rozmowa na temat wiersza. Pytania np. jakie jest słońce, co robi słońce z wiersz itp.
Praca plastyczna -  proszę narysować lub namalować słońce.
Zabawa w układzie słonecznym:
https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
Tworzenie ciągów kolorystycznych.
Karty pracy.
Pogodowe zagadki:
https://www.youtube.com/watch?v=Brw0UwYHIYg&t=33s

Deszczyk pada
Cele:
- Nazywanie zjawisk atmosferycznych,
- Słuchanie ze zrozumieniem,
- Rozwijanie logicznego myślenia,
- Rozwijanie wyobraźni.
Zabawy do piosenek – Deszczyk pada:
https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A
Deszczowa piosenka:



https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ
Wprowadzenie do tematu skąd się bierze deszcz:
https://www.youtube.com/watch?v=rvTLwn27mE4&t=27s

Wiersz D. Gellner – Deszczowe dziwaki
Gdy pada na nosy, gdy pada na krzaki,
to budzą się zaraz Deszczowe Dziwaki.
Deszczowe Straszydła, Deszczowe Potworki
i prędko wyłażą z kałuży jak z norki.
Pod rynną się kąpią i myją tam uszy
i każdy się pluszcze a żaden nie suszy.
Łóżeczek nie mają, kołysek nie znają
a swoje maluchy w kaloszach huśtają.

Rozmowa na temat wiersza. 
Praca plastyczna – Deszczowe chmury:
https://www.youtube.com/watch?v=928PGLsReSM&t=37s
Ćwiczenia słuchowe – Odgłosy natury dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8&t=35s
Piosenka - Pada deszczyk:
https://www.youtube.com/watch?v=Egot4eX-WeQ&t=29s
Kałużowy deszcz:
https://www.youtube.com/watch?v=r-UA2b_DIhU

Kolorowy parasol
Cele:
- Nazywanie zjawisk atmosferycznych,
- Słuchanie ze zrozumieniem,
- Rozwijanie logicznego myślenia,
- Rozwijanie wyobraźni.
Piosenki do zabawy – Cztery pory roku:
https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw
Deszczowa piosenka:
https://www.youtube.com/watch?v=ENIYC-vOCg8&t=53s
Zabawy z pogodą – Bajka Ubu:
https://www.youtube.com/watch?v=uZD8-5JoUXI&t=223s
Nauka kolorów:
https://www.youtube.com/watch?v=dOIhRqkPk-A&t=22s
Praca plastyczna – Jak zrobić parasol z papieru:
https://www.youtube.com/watch?v=TnWOEWwciwo



Ćwiczenia spostrzegawczości.
Karty pracy.
Piosenki przedszkolaka – Pada deszcz:
https://www.youtube.com/watch?v=C6eg8Uyi95E

Smaczne truskawki
Cele:
- Poznanie owocu truskawki,
- Słuchanie ze zrozumieniem,
- Rozwijanie logicznego myślenia,
- Rozwijanie wyobraźni.
Piosenki do posłuchania – Smaczne truskawki:
https://www.youtube.com/watch?v=faFJeYpEGIc&t=37s
Zjem to:
https://www.youtube.com/watch?v=bBL3VQd0KGg
Zagadki dla dzieci:
https://www.youtube.com/watch?v=rh82PEmcOfg&t=20s
Makaron z truskawkami:
https://www.youtube.com/watch?v=hvCiPEVA8R4
Praca plastyczna – Truskawki.
Chętni mogą wykonać z rodzicami koktail truskawkowy lub upiec ciasto.
Piosenka truskawkowe ciasto:
https://www.youtube.com/watch?v=_g2UQbhcBzw
Rysowanie po śladzie.
Karty pracy.

Matematyczne lato
Cele:
- Utrwalanie znajomości liczebników głównych,
- Przeliczanie elementów i porównywanie ich,
- Rozwijanie logicznego myślenia,
- Rozwijanie wyobraźni.
Piosenki do zabawy – M. Kosik – Rowerek
https://www.youtube.com/watch?v=xPO73ZN-VoQ
Matematyka matką wynalazków:
https://www.youtube.com/watch?v=ABVSvfjRrhY&t=47s
Warsztaty w przedszkolu – Zabawa z matematyką:
https://www.youtube.com/watch?v=TPpYIpnPeQo
Bajkowa drużyna Ko, ko, ko:
https://www.youtube.com/watch?v=1TIYHn-3-q0



1, 2, 3:
https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng
Proste działania matematyczne – znaki mniejszości i większości:
https://www.youtube.com/watch?v=NBAiuJ6O6Hk
Piosenka o matematyce:
https://www.youtube.com/watch?v=VB8BuN__Ba8

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.













$ Pomóż pieskowi odnaleźć drogę do jego pana.
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$ Ookoricz rysunek po śladzie. Powiedz, jak wypoc zywarodzina.
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{§ lokoloruj baloniki tych dzieci, które utw or zyły W otszy wąż.

Karta 28 BAL KARNAWAŁOWY O \\'r.dawnictłr,o Szkolne P\VN




