Zajęcia dla grupy
„Pszczółki„ i „Misie„
– 18.03 (czwartek)
Temat: W marcu jak w garncu.
Przeczytaj z pomocą rodziców wiersz
– Pokaż, pokaż, marcu,

już na wierzbach kwitną bazie,

co tam mieszasz w garncu.

słońce uśmiech śle.

– Mieszam śniegi, mieszam
deszcze,

Wiosno, pospiesz się!

więc na świecie zimno jeszcze.
Szarobure dni,
a wiosenka śpi.
– Pokaż, pokaż, marcu,
co tam mieszasz w garncu.

– Pokaż, pokaż, marcu,
co tam mieszasz w garncu.
– Już dokoła pachnie wiosną,
a mnie w garncu kwiatki rosną
oraz kiełki zbóż,
kwiecień już tuż-tuż

– Chociaż chłodno jest na razie,
Przyjrzyj się tablicy i powiedz, o które zjawiskach
pogodowych opowiadał wiersz? A także powiedz, czego
brakuje na obrazku, a znalazło się wierszu
Pokoloruj kolorowankę według kodu.
Koniecznie zajrzyj do naszych przyjaciół Kaczki Dominiki
i Pingwina Benia
https://youtu.be/jGAgZkXH36E

Zajęcia dla grupy
„Pszczółki„ i „Misie„
– 19.03 (piątek)
Temat: Między nami bocianami.
Na początek zapraszam Was do zabaw
ruchowych:
Dziś przygotuj sobie piłkę.
 Spotkanie. - Dzieci w leżeniu tyłem, trzymają piłki w obu
rękach wyciągniętych za głową. Jednocześnie wznoszą
obie nogi i ręce – dążą do spotkania nóg z piłkami; potem
powracają do pozycji wyjściowej.
 Z nóg do rąk. - Dzieci w leżeniu tyłem, piłki trzymają
pomiędzy stopami. Przekazują kręgle nogami do rąk, za
głowę, i powracają do siadu. Ponownie wkładają piłki
pomiędzy stopy i wykonują ćwiczenie od nowa.
 Sprytne stopy. - Dzieci w siadzie prostym podpartym, piłkę
mają ułożony pomiędzy stopami (pionowo). Krążą obunóż
w prawo i w lewo. Wałkują piłki: raz jedną stopą, raz drugą
stopą. W siadzie podpartym – chwytają stopami piłki i
podnoszą je do góry.

A teraz zapraszam Was do zrobienia pracy
plastycznej pt. Bocian.
Przygotujcie:
✓ Białą i czerwoną kartkę z bloku technicznego
✓ Klej

✓ Nożyczki
✓ Czarny pisak
1. Na początek wydrukujcie szablon załączony poniżej.
2. Odrysujcie i wytnijcie z białej kartki koło (to będzie głowa
bociana) oraz dwa półkola (tułów i skrzydło), a także
prostokąt (szyja bociana).
3. Odrysujcie i wytnijcie z czerwonej kartki dziób oraz nogi
(trójkąt oraz dwa prostokąty).
4. Następnie sklejcie ze sobą głowę, tułów oraz szyję (tak
jak na obrazku poniżej).
5. Na skrzydle dorysujcie czarne piórka (tak jak na
obrazku).
6. Na głowie narysujcie oczko i przyklejcie dziób.
7. Nogi złóżcie w harmonijkę, a potem rozprostujcie
i przyklejcie. Oto Wasz bocian!
Uwaga! Poproście rodziców o pomoc podczas wycinania
i odrysowywania!
Jeśli chcecie zdjęcia Waszych prac możecie wysyłać na
adres:
emaba0@gmail.com

Zobaczcie co słychać u Dominiki i Benia:
https://youtu.be/P5pQ3fw_EPU
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