
30.03.2020 - ZDALNE NAUCZANIE.

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice! 

W dniu 30.03.2020 r. proponujemy Wam realizację zabaw i ćwiczeń dotyczących tematu
„Wiosenne powroty”. Życzymy udanej zabawy.

I. Filmik edukacyjny przedstawiający dzieciom zwiastuny wiosny, ze  szczególnym zwróceniem 
uwagi na rodzaje powracających do Polski ptaków.

Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY

Karta pracy: Pisz po śladach poznanych liter. Przeczytaj.

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


II.  Quiz „Wiem dużo o wiośnie”- Rodzic czyta zdania, a dziecko mówi, czy to prawda , czy 
fałsz. Link tutaj: 

https://learningapps.org/display?v=pe0scksqc20

III. Posłuchajcie piosenki i zaśpiewajcie ją radośnie.

Link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=DqNDn9NdL34

1. Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna
Po radosny trelach, wesolutkich kląskach
I po tym że zima, do morza ruszyła
Rzeka popłynęła, lody rozpuściła

Refren:
Ogłaszają ptaki wiosnę świergotami swymi
Bo jaskółka kiedy jedna wiosny nam nie czyni

2. Mała połoninka, kopciuszek radosny
Bliszka siwa zwinna, to zwiastuny wiosny
Choć to małe ptaszki, wielką czynią zmianę
Wiosnę pilotują, wyglądamy na nie

3. Kiedy z dachów kapie, coraz mniej sopelka
Czas poznaje porę właśnie po kropelkach
Albo kiedy bałwan na myśl o sasankach
Topi się i zmienia z małego bałwanka

4. Żeby dostrzec wiosnę to niewielka sztuka
Koszałek-opałek jej się nie doszuka
A Ty, gdy uważnie, przyjrzysz się przyrodzie
To dostrzeżesz zmiany w lesie i w ogrodzie

IV. Matematyczna zabawa - Architekci

Daj dziecku kartkę i kredki.  Rodzić zostaje kapitanem, który swoją słowną instrukcją tłumaczy 
dziecku  (starają się udzielać krótkich wskazówek,  co  trzeba narysować na kartce)  np. „Na środku
narysujcie prostokąt. Po jego lewej stronie płot z trzech trójkątów. Nad prostokątem duży trójkąt 
jako dach”, itp. Można zamienić się rolami - dziecko dyktuje, a rodzic maluje. 

V. Zabawa „Gdzie ta cyfra”?

Narysuj na kartce ludka i umieść w nim rozrzucone losowo cyfry (1-6) Zadanie matematyczne do 
tej zabawy jest proste. Rzucajcie kostką, a zadaniem dziecka jest odszukanie i zaznaczenie cyfry, 
którą pokazuje wyrzucona liczba oczek.

 VI. Praca plastyczna ,,Bocian” ( dwie propozycje do wyboru).

https://mamotoja.pl/zabawy-dla-dzieci,katalog-zabaw-rozwijajacych-artykul,2228,r1.html
https://www.youtube.com/watch?v=DqNDn9NdL34





