Dzień dobry.
Witam wszystkie Smerfusie w piątek w kolejnym dniu naszego wirtualnego przedszkola ściskam was
bardzo mocno, pozdrawiam Rodziców i oczywiście kilka propozycji mających na celu uatrakcyjnić ten
czas.
SMERFY dalej słuchamy i uczymy się na pamięć piosenki „WIOSNA” w przedszkolu zrobimy sobie
konkurs, kto najpiękniej zaśpiewa )
https://www.youtube.com/watch?v=XlcYoheLllA&fbclid=IwAR2SnUj2l_Xl7evKcafSy5KoxyPrBLcopUf
wfDIjAXbDfpt1ObKnTT2NYLA

Smerfne zadania specjalne na piątek:
1. Zaczynamy tak jak zawsze w przedszkolu od piosenki z pokazywaniem (MATERIAL GIRL) dzieci ją
znają i uwielbiają – SMERFY uczą swoich Rodziców.
2. Niestety nie możemy wyjść na wiosenny spacerek, ale podejdź z Rodzicem do okna i
porozmawiaj, o tym, co zmieniło się za oknem w związku z nową porą roku 
Wysłuchaj razem z Rodzicami odgłosów wiosennych ptaków.
https://www.youtube.com/watch?v=W5ACbMU15R4
Wiosna wszystkim kojarzy się z przylotem bocianów, zobacz i wysłuchaj ich klekotu 
https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w
Ene, due, rabe... Są boćki, nie ma [jeszcze!] żabek ;). Praca plastyczna: Bociany z płatków
kosmetycznych . Do ich wykonania potrzebne nam są zaledwie: płatki kosmetyczne vel. Waciki,
czerwony papier kolorowy lub techniczny, czarny pisak i klej (wzór w plikach).
3. Rytmy ciąg dalszy (kolejne propozycje) - percepcja i pamięć wzrokowa Jest to bardzo cenne
ćwiczenie wspierające rozwój motoryki małej, percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokoworuchowej. Rodzice już znają tą zabawę, ale dla przypomnienia . Zabawa polega na tym, że Rodzic
układa sztućce wg wymyślonego przez siebie wzoru, a dziecko stara się odtworzyć dalej samodzielnie
taki sam układ elementów. Oczywiście do zabawy można wykorzystać nie tylko sztućce, ale
wszystko, co mamy w domku (wzory w załącznikach)
4.SYPKIE PBRAZKI. Następna propozycja mądrej zabawy, (w którą dzieci miały okazję bawić się w
przedszkolu) na tacy z rozsypaną bułką, kaszą manną rysujemy palcem, wykałaczką lub dmuchając
przez słomkę wzory narysowane na kartkach. Takie odwzorowywanie to doskonałe przygotowanie
dziecka do nauki czytani i pisania. KTO NIE BOI SIĘ BAŁAGANU? Mam nadzieję, że każdy z nas wie, że
bałagan jest dowodem na świetną zabawę! Kto myśli tak samo - łapka w górę . W tym przypadku
możemy trochę ograniczyć bałagan - fajnym patentem jest wykorzystanie tacki z wyższymi bokami.
Fajna propozycja do pracy w domu. Wszystkie potrzebne rzeczy do zorganizowania tej aktywności
każdy z nas ma w domu. Jestem tego pewna!

- mąka (lub inny sypki produkt - kakao, kasza, ryż, cukier, sól, kokos);
- wykałaczki, zapałki, kartki, flamastry;
- ewentualnie drukarka
5. Dzieci mają za zadanie opiekować się systematycznie swoim wiosennym ogródkiem na parapecie.
Czekam na foto relacje 
6. Zadanie dodatkowe: dalej słuchamy piosenki Piosenkę „ Spring” i próbujemy się jej nauczyć .
https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA&feature=youtu.be

7. W tym tygodniu rozmawialiśmy na temat zwiastunów wiosny. Każdy wiosnę kojarzy z przylotem
bocianów. Mam dla SMERFÓW niespodziankę, wycieczkę do gniazda naszych bocianów. Pod tym
linkiem dzieci mogą obserwować te piękne ptaki całą dobę 
https://www.youtube.com/watch?v=T9BXrusZZIw&fbclid=IwAR36MQHV6ELWj9QrDtcnXpmlp0LLQUj
2TrZdfVSBMrEblxXLLBXlVdH4lAY
8. Zabawy nasze kończymy zagadkami dźwiękowymi w języku angielskim pt. „ZGADNIJ, KTO TO?”
Od poniedziałku będziemy pracować z podręcznikiem .
Życzę dużo zdrowia i miłej zabawy, pozdrawiam Bożena Mroczek
P.S Całusy dla SMERFUSIÓW.

BOCIANY Z WACIKÓW 

SYPKIE OBRAZKI 

