Drodzy Rodzice

Wychowawca: Maria Janik

Nadchodzi kolejny tydzień i zajęcia nadal będą odbywały się w formie zdalnej.
Poniżej podaję zakres materiału do realizacji na tydzień tj. od 12 – 16 kwietnia 2021 r.
i szczegółowe informacje dla Rodziców.
Serdecznie zapraszam i zachęcam do pracy i współpracy. Prowadzone zajęcia dydaktyczno wychowawcze na odległość będą odbywały się poprzez podejmowane przez dzieci różne
aktywności określone przez nauczyciela pod okiem rodzica.
Mam nadzieję, że do przedszkola wrócimy
jeszcze w kwietniu. Bardzo proszę
o systematyczną pracę z dzieckiem w domu ale nie można zapominać, że zabawa jest
podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.
Zachęcam Rodziców do zabaw z dzieckiem, takich jak: gry zręcznościowe, gry planszowe,
zabawy konstrukcyjne, klocki, wspólne układanie puzzli, czytanie dziecku książek
i omawianie z nim treści oraz spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, obserwacji zmian
w przyrodzie itp.
Zakres materiału do realizacji - PP Pałecznica - grupa 4/5 latki
w dniach 12 – 16. 04.2021 r.
Krąg tematyczny tego tygodnia: Wiosna wokół nas
Zadania do realizacji;
- Zabawy dowolne dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, gry stolikowe, puzzle,
kolorowanki, rysowanie szlaczków, pisanie po śladzie itp. Zabawy na świeżym powietrzu.
- Rozpoznawanie i podawanie nazw odgłosów wiosny, nie tylko tych wydawanych przez
ptaki.
- Doskonalenie umiejętności klasyfikacji, porządkowania i przeliczania, czytania globalnego.
- Zapoznanie z nową literą – G,g.
- Nowalijki – rozpoznawanie po smaku, zapachu, opisywanie wiosennych warzyw.
- Przygotowanie z rodzicami zdrowych kanapek.
- Wiosenne zwierzęta - motyl i ślimak.
- Zapoznanie z cyklem życia gąsienicy przeobrażającej się w pięknego motyla.
- Obalenie mitu mówiącego, że ślimak zjada pierogi.
Tematyka na poszczególne dni
-

12.04.2021 r. – poniedziałek
Odgłosy wiosny
Spacer, pobyt w ogrodzie, gdzie można dostrzec i usłyszeć ślady wiosny, rozkwitające pąki
na drzewach, bazie, kwiaty, śpiew ptaków, wiosenne zwierzęta itp.
Rozmowa na temat powrotu ptaków z ciepłych krajów.
Przeliczanie w zakresie 10, grafomotoryka - praca z kartami pracy – KP3. 24b
Poszerzenie wiedzy przyrodniczej, przeliczanie, porównywanie liczebności, dodawanie,
odejmowanie – KP3. 24a.
Doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, odwzorowywanie –
KP3. 26.

13.04.2021 r. – wtorek Wiosna na widelcu
- Poznawanie wiosennych warzyw i ich dobroczynnego wpływu na organizm. Rozmowa na
temat nowalijek, witamin zawartych w warzywach.

- ,,Zdrowe kanapki” - przygotowanie z rodzicami wiosennych kanapek.
- Zapoznanie z literą G, g, odróżnianie grafemów (rozpoznawanie nowej litery spośród
innych), czytanie globalne- całościowe wyrazów. – KP3. 25.
- Poszerzenie wiedzy przyrodniczej, przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów –
KP3. 27.
- Wyjście do ogrodu, ogródka - obserwacja wzrostu posadzonych i posianych roślin. Nauka
prawidłowej pielęgnacji w tym podlewania.
14.04.2021 r.- środa Od motyla do gąsienicy
- Gąsienica – tajemnica – wysłuchanie wiersza Doroty Gellner, rozmowa na temat utworu.
- Omówienie cyklu życia motyla, poszerzenie wiedzy przyrodniczej, ćw. grafomotoryczne,
dekodowanie, przeliczanie – KP3. 28.
- ,,Motyle” – pokaz zdjęć różnych motyli, wyszukiwanie różnic i podobieństw –
poprzez stronę
youtubehttps://www.google.com/search?q=zdj%C4%99cia+motyli+i+ich+nazwy&ei
- ,,Motyl” - rysowanie oburącz motyla po śladzie, kolorowanie rysunku – KP3. 26b
Link do filmu Od gąsienicy do motyla
https://www.youtube.com/watch?v=YE-th5pAIJU
.
Wiersz Gąsienica – tajemnica - Dorota Gellner
Idzie ścieżką gąsienica,
będę spała już w śpiworze.
kolorowa tajemnica.
Już się niby nic nie dzieje.
Krótkich nóżek mnóstwo ma…
Kokon się na wietrze chwieje…
Jedną robi nam ,,pa, pa, pa!”.
Gąsienica w środku śpi
Do widzenia! Do widzenia!
i zamyka wszystkie drzwi.
Czary – mary – już mnie nie ma!
A na wiosnę - patrzcie teraz!
Nitką się owinę cała
Ktoś w kokonie drzwi otwiera!
i przez zimę będę spała!
Macha do nas skrzydełkami….
Gdy ochłodzi się na dworze,
Kto to jest? Powiedzcie sami.
15.04.2021 r. – czwartek Ślimak, ślimak, pokaż rogi
- ,,Ślimaki” –oglądanie zdjęć ślimaków, porównywanie.
- Wyklejanie ślimaka na kartce z kawałków kolorowego sznurka- praca plastyczna.
- Zabawy ruchowe przy muzyce lub ćw. gimnastyczne z wykorzystaniem youtube.
- ,,Ślimak, ślimak pokaż rogi”- zabawa językowa, nauka intonacji. Wypowiadanie zdania na
różne sposoby – wolno, szybko, głośno, cicho, ze złością itp.
Rodzaje ślimaków zdjęcia - link poniżej
google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=rodzaje+ślimaków+zdjęcia&sa
Ślimak pokaż rogi – piosenki dla dzieci / www.youtube.com/watch?v=y6l4ob_2tqQ

16.04.2021 r. – piątek Zazieleniło się
- ,,Gramy w zielone” – Podawanie nazw zielonych przedmiotów, skojarzenia do koloru
zielonego.
- ,,Barwne plamy” – pozyskiwanie różnych odcieni zielonego, wykorzystanie gotowych farb
i mieszanie kolorów.
- ,,Zielony świat” – malowanie palcami z użyciem zielonych barw.
- Pobyt i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Drodzy Rodzice
Szczegółowe informacje będę zamieszczała na Messengera.
Informacje dotyczące zakresu materiału oraz sposób potwierdzający udział dzieci
w zajęciach, przekazałam Wam na Messengera.
Potwierdzeniem uczestnictwa dzieci w zajęciach będą wykonane zadania, karty pracy.
W razie pytań i wątpliwości jestem do dyspozycji rodziców i dzieci w godzinach swojej pracy
tj. 8.00 do 13.00. Tel. 510744981, SMS. Messenger.
Dalsze informacje dotyczące realizacji zajęć zdalnych będą przekazane po nowych
wytycznych MEiN.
Życzę wesołych zabaw i owocnej pracy.
Pozdrawiam: Wych. Maria Janik

