Dzień dobry.
Witam wszystkie Smerfusie w kolejnym dniu naszego wirtualnego przedszkola i oczywiście kilka
propozycji mające na celu uatrakcyjnić ten czas.
SMERFY słuchamy i uczymy się na pamięć piosenki „WIOSNA”
https://www.youtube.com/watch?v=XlcYoheLllA&fbclid=IwAR2SnUj2l_Xl7evKcafSy5KoxyPrBLcopUf
wfDIjAXbDfpt1ObKnTT2NYLA
Smerfne zadania specjalne na czwartek:
1. Zaczynamy tak jak w przedszkolu od piosenki z pokazywaniem (GĄSIENICA) dzieci ją znają i
uwielbiają, ale bawi się cała rodzina  (zapewniam śmiechu będzie, co niemiara)
2. Rytmy - percepcja i pamięć wzrokowa
Kolejne z moich propozycji ćwiczeń percepcji wzrokowej to układanie elementów wg powtarzającego
się wzoru. To proste ćwiczenie pozwala dzieciom ćwiczyć percepcję wzrokową, spostrzegawczość ale
i pamięć wzrokową. W tej zabawie wykorzystujemy to, co mamy w domu ja proponuję sztućce.
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
3. Przesyłam proste ćwiczenie graficzne do wykorzystania w wolnej chwili.
4. Zakładamy wiosenny ogródek na parapecie. Do wyboru fasolka. Cebulka czy też rzeżucha (dbamy
o roślinkę i oczywiście przesyłamy relację )
5. Zadanie dodatkowe : słuchamy piosenki Piosenka „ Spring”
https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA&feature=youtu.be
i wypełniamy kartę pracy z pomocą Rodziców. Łączymy angielską nazwę z obrazkiem, po czym dzieci
je kolorują.
6. Polecam dzieciom bajkę „Jak krasnale wiosny szukały”
repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/8351
7. Zabawy nasze kończymy zabawą dla Mamy, Taty i Smerfika.
Ręce i plecy To będzie zabawa dotykowa i zgadywankowa. Polega na tym, że siadamy za sobą, z
nogami w kokardę. Jedna osoba wymyśla kształty i „maluje” je palcem na plecach osoby przed sobą,
której zadaniem będzie odgadywanie „malowanych” kształtów. Można zamknąć oczy, żeby lepiej
doświadczyć wrażeń dotykowych na swoich plecach. Masaż relaksacyjny i pobudzanie myślenia w
jednym,
Dziękuję za kolejne spotkanie i oczywiście czekam na relacje z wykonywanych zadań.
Życzę dużo zdrowia i miłej zabawy, pozdrawiam Bożena Mroczek
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