PP w Czuszowie
Wychowawca :Bożena Wątek

Grupa 4-5-6- latki „Kotki”
Propozycje zajęć od 07.04 do 09.04.2021- te proponowane zadania można wykonać
wszystkie, ale też można wybrać niektóre z nich. Czterolatki mogą wybiórczo wybrać
wspólnie z rodzicami to co ich zainteresuje. Miłego spędzania czasu na pracy przez zabawę.
Powodzenia. Bardzo chętnie zobaczę wasze cudowne i interesujące prace. Mogą być
przesłane na mój adres e-mail lub na telefon. Dziękuję.

Środa- 07.04.2021r.
Temat dnia: ” Na planecie Chustolandia”

Zapoznanie z nazwą nowego miesiąca na podstawie wiersza” Kwiecień”.

Kwiecień
Wiosenne porządki
Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana.
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana.
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:
– Zaczynamy wiosenne porządki.
Skoczył wietrzyk zamaszyście,
poodkurzał mchy i liście.
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek
powymiatał brudny śnieżek.
Krasnoludki wiadra niosą,
myją ziemię ranną rosą.
Chmury, płynąc po błękicie,
urządziły wielkie mycie.
A obłoki miękką szmatką
polerują słońce gładko.
Aż się dziwią wszystkie dzieci,
że tak w niebie ładnie świeci.

Bocian w górę poszybował,
tęczę barwnie wymalował.
A żurawie i skowronki
posypały kwieciem łąki.
Posypały klomby, grządki
i skończyły się porządki.
Rozmowa na temat wierszyka.
Wyjaśnienie przez dziecko znaczenia przysłowia: Kwiecień- plecień, bo przeplata trochę
zimy, trochę lata. Jeśli ma trudności to pomaga mu osoba dorosła.
Wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką do wcześniejszego przysłowia.
Utrwalenie litery f. zabawy i ćwiczenia z tą literką. Rysowanie patyczkiem na piasku lub
kredą na kostce . Wymienianie wyrazów zaczynających się na f, mających te literkę w środku
lub na końcu.
Zabawa w echo ruchowe- Powtórz ruch. Rodzic podskakuje a dziecko po nim powtarza inne
pomysły ciekawych ruchów i ćwiczeń.
Obejrzenie filmiku o planetach. To link do skopiowania:
https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU
Słuchanie nazw planet. Próby samodzielnego ich nazywania przez dziecko.
Dzielenie nazw planet ( 5- latki) na sylaby, (6- latki) na głoski.
Gry i zabawy z dostosowaniem do warunków pogodowych: ciepło-ogród, zimno- pokój

Czwartek- 08.04.2021r.
Temat dnia: „ W przestrzeni kosmicznej”

Spotkanie z ufoludkiem – słuchanie rymowanki recytowanej przez rodzica ilustrowanej sylwetą
ufoludka.
Jestem Ufuś piegowaty,
mam ubranko w srebrne łaty,
a na głowie czułki dwa,
skaczę lekko: hopsa, są.
Mieszkam sobie we wszechświecie,
podróżuję w swej rakiecie.
Przyjaciela zdobyć chciałem,
więc na Ziemię przyleciałem.
Zaprzyjaźnić chcę się z wami,
choć jesteście jeszcze mali.
Złego nic mi nie zrobicie?
Czy bać muszę się o życie?
Chętnie z wami porozmawiam.

Przyjacielski ukłon składam.
Ziemia piękną jest planetą,
choć od mojej tak daleką.
Poznać wasze chcę zwyczaje
i pozwiedzać różne kraje.

Rozmowa o jego treści. Rysowanie ufoludka wspólnie z rodzicem na katrtce.
Wysłuchanie piosenki Ballada księżycowa. Oto jej link do skopiowania:
https://www.youtube.com/watch?v=5Am8X_iHzz4
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Slalom pomiędzy kwiatami. Zabawy
dowolne.
Odwzorowywanie rysunków ufoludka i rakiety według wzorów. Rysowanie po śladzie, nie
odrywając kredki od kartki- Karta pracy, cz. 3, nr 71.
Wykonanie pracy przedstawiającej nasza planetę- kolorowe gazety, nożyczki, bibuła,
flamastry lub kredki, klej.
Słuchanie rymowanki- tekst w karcie.
Kolorowanie pól na wskazane kolory- Karta pracy ,cz. 3, nr 72.
Gry i zabawy w pokoju.

Piątek- 09.04.2021r.
Temat dnia: „Przybysz z kosmosu”
Obejrzyjcie ciekawy filmik, który pozwoli wam utrwalić nazwy planet. Powodzenia.
Trzymam kciuki.
To link do skopiowania:
https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0
Rakiety kosmiczne- wykonanie pracy przestrzennej z wykorzystaniem plastikowych butelek
po napojach. Miłego tworzenia i ciekawych pomysłów.
Ćwiczenia artykulacyjne mowa kosmitów.
Dziecko powtarza za rodzicem grupy sylab, np.: zu, żu, że, ża, żi ,sza, szo, szi, cza, czo czi.
Na wybrane próbuje ułożyć wyrazy.
Piosenka Male ciała niebieskie do posłuchania a może i do zapamiętania. Przyjemnego
spędzania czasu, a oto link do skopiowania:
https://www.youtube.com/watch?v=1Uz9NqDV5ZM
Tworzenie nazw mieszkańców przez analogię, np. Ziemia- Ziemianie, Mars- Marsjanie.

Karta pracy, cz.3, nr 73- Policzcie obrazki każdego rodzaju. Zaznaczcie ich liczbę według
wzoru.
Słuchanie rymowanki i rysowanie ufoludka według opisu- Karta pracy, cz. 3, nr 74
Rysowanie drogi kosmonauty do rakiety- Karta pracy, cz.3, nr75.
Karta pracy, cz.3, nr76- naklejanie podpisów, dokańczanie rysunków.
Zagadki- miłego odgadywania.
- Co to za planeta, na której bez tlenu, słońca i wody nie byłoby życia?
(Ziemia)
- W dzień ich nie ujrzysz, chociaż są nad nami.
Możesz je zobaczyć nocą i wieczorami. (gwiazdy)
- Zawsze jest nad nami. W dzień słońce po nim wędruje
a nocą księżyc w okna popatruje. (niebo)
- Raz jest jak rogalik, raz okrągły, jak miska mleka,
kiedy słońce wschodzi, wnet z nieba ucieka. (księżyc)
- Co to za przestrzeń między ziemią, Księżycem, planetami
oraz między gwiazdami?(Kosmos)
- Z Ziemi do gwiazd mknie pojazd złoty
szybszy niż wiatr i samochody. (rakieta)
Gry i zabawy na świeżym powietrzu lub w pokoju według zainteresowań dzieci.
Zadania są propozycją. Mam nadzieję że świetnie będziecie się bawić. Do zobaczenia

