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

Ile nóg ma stonoga
Wycieczka na łąkę
Cele:
– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

– Poznanie roślin i zwierząt występujących na łące,

– Rozwijanie umiejętności opisywania zaobserwowanej przyrody,

– Ćwiczenia spostrzegawczości.
Zabawy ruchowe przy muzyce:

Bąki z łąki:
https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
Bal na łące:
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
Wprowadzenie do tematu zajęć - Opis łąki:
https://www.youtube.com/watch?v=xwHn4ISpXgc
Mieszkańcy łąki:
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI&t=28s
Rozpoznajemy rośliny zielone przewodnik dla dzieci:
https://www.youtube.com/watch?v=uyjNCYExrTQ&t=290s
Proszę porozmawiać z dziećmi na temat prezentowanego materiału i zawartych treści.
Praca plastyczna. 
Proszę by dzieci namalowały łąkę i jej mieszkańców.
Kolorowanka.
Ćwiczenia spostrzegawczości.
Łąka bez tajemnic:
https://www.youtube.com/watch?v=ouYmkJydJQ0&t=64s
Ćwiczenia słuchu.
Odgłosy łąki:
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0
Zabawy ruchowe przy muzyce – Biedronka:
https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE

Wesoła stonoga
Cele:
– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

– Poznanie roślin i zwierząt występujących na łące,

– Rozwijanie umiejętności opisywania zaobserwowanej przyrody,



– Ćwiczenia spostrzegawczości.
Zabawy ruchowe przy muzyce – Bzycząca zabawa:
https://www.youtube.com/watch?v=pL3M-z7n7Ts
Tylko Biedronka nie ma ogonka:
https://www.youtube.com/watch?v=dOaWLfHTwp8
Wprowadzenie do tematu zajęć – Zwierzęta na łące:
https://www.youtube.com/watch?v=FjULJR0awaE&t=149s
Owady i robaki jak są zbudowane:
https://www.youtube.com/watch?v=zXj4AyotYzc

Piosenka stonoga:
https://www.youtube.com/watch?v=mmootHFImx0
Kolorowa stonoga:
https://www.youtube.com/watch?v=P0ynVrR3nw4
Od gąsienicy do motyla bajka dla dzieci odc. 88
https://www.youtube.com/watch?v=YE-th5pAIJU&t=56s
Proszę porozmawiać z dziećmi na temat prezentowanego materiału i zawartych treści.
Praca plastyczna – pomysły:
Wesoła gąsienica z papieru:
https://www.youtube.com/watch?v=z_hBLxksYeE
Wykorzystanie elementów wykonywanych z papieru do ćwiczeń oddechowych –

Gąsiennica ćwiczenia oddechowe:
https://www.youtube.com/watch?v=sN18MZC0gWc&t=67s
Piosenki do zabawy – Pszczółka śpi w ogrodzie:
https://www.youtube.com/watch?v=O-qZO2Pfzxc
Bajka o gąsienicy która zamieniła się w motyla:\
https://www.youtube.com/watch?v=3ZBuPYtuKoY&t=58s

Motyle znad łąki
Cele:
– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

– Poznanie roślin i zwierząt występujących na łące,

– Rozwijanie umiejętności opisywania zaobserwowanej przyrody,

– Ćwiczenia spostrzegawczości,

– Porównywanie i opisywanie wyglądu motyli.
Zabawy ruchowe przy muzyce – Motyle na  łące:
https://www.youtube.com/watch?v=bMLsDqD86-E
Motyle:
https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4
Wprowadzenie w temat zajęć – Motyl bajki na dobranoc



https://www.youtube.com/watch?v=eFExd7ICSGE&t=73s
Larwa przeobraża się w motyla:
https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg
Proszę porozmawiać z dziećmi na temat prezentowanego materiału i zawartych treści.
Praca plastyczna – pomysły:
Jak narysować motyla – Rysuj z nami Lulek:
https://www.youtube.com/watch?v=i81MNGjMODc&t=30s
Jak zrobić motyla z rolek:
https://www.youtube.com/watch?v=BEcpoC2Va2A
Kolorowanka.
Piosenka – Przyjaciel motyl:
https://www.youtube.com/watch?v=s9w_JhLGNpA
Bajkowa dryżyna – Kolorowym być motylem:
https://www.youtube.com/watch?v=Cdi_b4-htWo
Bajka do posłuchania – Motylek H. Ch. Andersen – Bajkowisko
https://www.youtube.com/watch?v=dNSKOc5_Y2w&t=115s

Pracowite pszczoły
Cele:
– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

– Poznanie roślin i zwierząt występujących na łące,

– Rozwijanie umiejętności opisywania zaobserwowanej przyrody,

– Ćwiczenia spostrzegawczości,

– Poznanie sposobu wytwarzania miodu przez pszczoły, rozwijanie myślenia
przyczynowo-skutkowego.
Bajka o pszczołach -  Tajemnicza kuchnia:
https://www.youtube.com/watch?v=r65R8crNjig&t=37s
Gimnastyka buzi i języka – Bzycząca gimnastyka buzi i języka:
https://www.youtube.com/watch?v=ZmUWz8b1KKM&t=76s
Kto jak skacze:
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
Wprowadzenie do tematu zajęć – 5 ciekawostek o pszczołach:
https://www.youtube.com/watch?v=flUmXMF6n-0
Pracowita pszczółka – Wierszolandia:
https://www.youtube.com/watch?v=53dE4oz5efw&t=23s
Bajka dla dzieci – Pszczoła miodna:
https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8&t=56s
Z kamerą wśród pszczół – odc. 1, można obejrzeć kolejne odcinki:
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE&t=23s



Praca plastyczna – Papierowe pszczoły:
https://www.youtube.com/watch?v=gpNJJ1sa0Qo&t=42s
Piosenki do zabawy i posłuchania:
Cztery pszczółki:
https://www.youtube.com/watch?v=PgKrcYyqAhI
Bajka o odważnej pszczole:
https://www.youtube.com/watch?v=QDH0Qu1Zo9w&t=41s
Między nami owadami:
https://www.youtube.com/watch?v=dvC0n7__Ll8&t=61s

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 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.
















