Witajcie serdecznie!
Mam dla Was kilka zadań, które chcę, abyście wykonali z dziećmi.
Od poniedziałku rozpiszę zadania na cały tydzień.
W tym tygodniu przerabiamy temat: PORZĄDKI W WIOSENNYM OGRÓDKU
Zadania będą proste, tak na rozgrzewkę.
1. Wprowadzenie do tematu zajęć: opowiadanie dziecku jakie zmiany zachodzą, gdy kończy się
zima i powoli nadchodzi wiosna:
 Robi się coraz cieplej, częściej świeci słońce;
 Pojawiają się pierwsze kwiaty: przebiśniegi, krokusy, bazie - jeśli macie możliwość
pokażcie na ilustracjach, w internecie, w rzeczywistości.
 Słychać śpiew ptaków - można puścić odgłosy z Internetu
https://www.youtube.com/watch?v=19Czl58l7iU
2. Zabawa z wierszem L. Łącz „ Już ”. Rodzic czyta wiersz lub mówi z pamięci ( coś do nauki dla
Was), w trakcie wykonuje proste zabawy ruchowe z dzieckiem.
Spadła deszczu kropelka
Plum, plum, plum (delikatnie ruszamy paluszkami i dotykamy głowy, ramion, rąk i nóg dziecka)
Zawiał ciepły wietrzyk
Szum, szum, szum ( wachlujemy przed dzieckiem rękami).
Coś pachnie w powietrzu
Kwiat, kwiat, kwiat (lekko dociskamy ramiona ręce nogi dziecka)
Zmienia się wkoło
Świat, świat, świat ( klaszczemy razem z dzieckiem)
Czyżby wkrótce przyszła wiosna ?
Tak! Tak! Tak! ( delikatnie lecz energicznie łaskoczemy dziecko).
3. Zabawy z wykorzystaniem ziemi. Wsypcie ziemię do miski, obserwujcie ją, dotykajcie,
przesypujcie, powąchajcie, rozgniatajcie, lepcie wspólnie kulki (po wcześniejszym dodaniu wody),
pobawcie się ziemią za pomocą łyżeczki/łopatki, grabek, możecie zrobić małe babki
(wykorzystując małe pojemniki, jak nie macie foremek) Schowajcie w ziemi małe przedmioty
i pomóżcie dzieciom je odnaleźć.
4. Przygotujcie doniczkę, łyżkę lub łopatkę, konewkę lub butelkę z wodą. Wsypcie z dziećmi
ziemię do doniczki, ugniećcie ją, a następnie wsadźcie cebulę. Nazywajcie przedmioty i czynności,
które wykonujecie. Wcześniej zaprezentujcie dzieciom przedmioty i nazwijcie: konewka, łopatka,
grabki, doniczka, cebula. Weronika niech wskazuje i dokonuje wyboru spośród dwóch
przedmiotów. Niech odpowie (za pomocą wskazania); Co służy do podlewania kwiatków?Do czego
wsypiemy ziemię i wsadzimy cebulę?itp.
5. Wsadzoną cebulę podlejcie wodą i odstawcie na parapet. Pamiętajcie o codziennym podlewaniu
i obserwowaniu zmian!!!
6. Posłuchajcie piosenki: „Ogrodniczka” (jest na youtubie), postarajcie się razem z dziećmi
zilustrować ruchem tekst piosenki.

POWODZENIA!!!!!!!
Wasza pani Ania

