
Dzień dobry.  

Drodzy Rodzice i  Smerfusie  w poniedziałek  w naszym wirtualnym przedszkolu. Dziękuję oczywiście za 

piękne  relacje z waszych działań.  

Wszyscy już gotowi na kolejne zabawy?  Po śniadanku? Wypoczęci? Tak?  No to super to zaczynamy . 

Smerfne zadania specjalne na poniedziałek: 

1. Zaczynamy tak jak w przedszkolu od piosenki z pokazywaniem  dzieci  tańczą razem z BLU. 

https://www.youtube.com/watch?v=3MiyEskvmm8&fbclid=IwAR1fBeVbYBAM-UoRz1BHZLWHJT-

KLRCGtqcL61vYKruYy6F0xn0c4gDJoFE 

2.  Dzisiaj  Smerfy porozmawiają na bardzo ważny temat dla nas wszystkich, a dokładnie o ekologii’. Co to 

jest ekologia? Dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę i energię elektryczną? Co może zrobić Przedszkolak, 

aby nie szkodzić naszej planecie? Na te oraz na inne odpowiedzi znajdziecie w filmie edukacyjnym poniżej. 

https://m.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

Obejrzyjcie go dokładnie i porozmawiajcie na jego temat z Rodzicami. 

3..Uczymy się nowej  piosenki  pt.  „Brudna planeta”. 

4. Praca z książką : karta pracy nr 17 

5.  Polecam dzieciom do obejrzenia bajkę „Eko - Patrol (Segregacja śmieci)” 

https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc 

6. W dalszym ciągu robimy sobie powtórkę,  bo Smerfy wiedzą, że ćwiczenie czyni mistrzem  

 „Miesiące” – przypominamy sobie Smerfusie  nazwy miesięcy.  

„Figury geometryczne”- słuchamy piosenki, powtarzamy sobie nazwy figur, a następnie Smerfy szukają w 

domu rzeczy w kształcie tych figur. Ciekawe kto znajdzie więcej  

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

7. Zabawy nasze kończymy zadaniem specjalnym dla Mamy, Taty i Smerfika.     

 „ Symetryczna zabawa dla dzieci” 

Bardzo prosta zabawa , która świetnie stymuluje rozwój dziecka, analizę i syntezę wzrokową oraz uczy 

planowania i odtwarzania. 

  Do zabawy wystarczy kartka przedzielona na pół oraz różne przedmioty, które macie w domu w parach (po 

2 szt np. łyżeczki, klocki, autka itp.). Zabawa polega na układaniu przedmiotów wzdłuż osi symetrii lub 

inaczej w odbiciu lustrzanym. Warto dziecku przy okazji takiej zabawy pokazać jak ułożone przedmioty 

wyglądają w lustrzanym odbiciu. Układamy początkowo po 3-4 przedmioty i odtwarzamy ten sam wzór z 

drugiej strony. Stopniowo zwiększmy liczbę przedmiotów, lub wykorzystujemy do zabawy kolorowe figury 

geometryczne. 

 

8. Pomysł na dzisiejszą zabawę dla całej rodzinki . 

https://www.youtube.com/watch?v=3MiyEskvmm8&fbclid=IwAR1fBeVbYBAM-UoRz1BHZLWHJT-KLRCGtqcL61vYKruYy6F0xn0c4gDJoFE
https://www.youtube.com/watch?v=3MiyEskvmm8&fbclid=IwAR1fBeVbYBAM-UoRz1BHZLWHJT-KLRCGtqcL61vYKruYy6F0xn0c4gDJoFE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzleExE18fqQ%26fbclid%3DIwAR0EkZXaDrESJvPsEUc6vjkm_07wsn4-AEpLdPeXOwDvOhr4Uzd29AaF-44&h=AT06c9YCWGCJVJvomvGpfP2n9yc7acSoMoXHLjL0hGRDz_bfQO4IbGKMNhn61OpNVB-Xrp1oa_psKTgyqT9PjR-_Msee8gE022iFurork5IWyEoUkO2N4fgOBS-uW8WKbVi5eLysXwlqAf-MIXHKCpJLlWw0dbgyUlkMwZisYNnyr5YahvQstfzS1BEYdkudZicqU3kjiF8FYzwHNPNnKhAHhenQegMD3jRU091Qup55VnwMdHMRR1O5dIRo-3Gn0h2kcltEwseZi8zhCmQZupxJxtRGxGQXzfRCVku0TlTE0SEmQmtWEugR_ow3oiRpkYCplbA1EQrsQPdRy_68zRP3YpOgeV3z4WVPw39IfACmcUoO1azSBakPekfslpnyFTG08WhX3-YQwOVuXyKzAoibA6mCJ4fqh355AynwNteCcik8j2FWFBQ3DjLUWUnWQZ6Y3dzdL-ea6LqLIkCsKFINRzDwVt0sdHWGRZLGJZ75eH69GQAaItj-wk01KfoezMEY8PFloXwyLbm7e0n3M-TNbj97V28JM-O4HDQNPRbH5Wfm7NMy9AS_8Bzbw7qF2hQRS1yfw4O1MlLsqkEx0swO3cYTimSgoibeFcy3-SvJ3_ZInskCqhyJqBeiYMwkCVys
https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM


Zimno, ciepło, gorąco - chyba znana wszystkim, a może nieco zapomniana zabawa, w której jedna osoba 

chowa jakiś nieduży przedmiot (może to być maskotka, autko, piłeczka), pozostałe osoby muszą go 

odnaleźć. Ten kto schował "skarb" daje wskazówki, stopniując słowa - zimno, ciepło, informując 

poszukiwaczy, czy są blisko (ciepło, cieplej, gorąco), czy daleko (zimno, mróz). Ten kto odnajdzie skarb 

chowa go i zabawa zaczyna się odnowa. 

Dziękuję za kolejne spotkanie i oczywiście czekam na relacje z wykonywanych zadań. 

Życzę dużo zdrowia i miłej zabawy, pozdrawiam Bożena Mroczek 



 

 


