Temat dnia: Co wiemy o pogodzie?
12 kwietnia – poniedziałek

Witam „Motylki”!
To już ostatni temat z kręgu tematycznego: Zabawy na każdą pogodę. W zeszłym
tygodniu mogliśmy zaobserwować, jak bardzo szybko może zmieniać się pogoda
na wiosnę. Pomimo tak zróżnicowanej pogody, zachęcam was abyście chociaż
na chwileczkę wyszli z domu i poobserwowali jak zmienia się przyroda na wiosnę.
1. Na dobry początek dnia proponuję gimnastykę - pogodne ćwiczenia
w podskokach.
2. Przypomnijmy sobie piosenkę Dni tygodnia.
3. Każda pogoda jest dobra do zabawy. Rodzic pyta dziecko, jaką pogodę lubi
najbardziej; dziecko wyjaśnia dlaczego lubi tę pogodę. Dla ułatwienia można
poprosić dziecko o wskazanie obrazka ze swoją ulubioną pogodą.
Proszę pozwolić dziecku na swobodną wypowiedź na temat pogody, którą
wybrało, można zadać pytania: dlaczego wybrało tę pogodę?; co można robić,
gdy jest taka pogoda?; w jakich porach roku najczęściej występuje taka
pogoda?.
4. Pogoda bez tajemnic. Rodzic czyta zdania, dziecko mówi czy te zdania są
prawdziwe czy fałszywe.
Przykładowe zdania:
 Deszcz pada tylko wiosną.
 Śnieg może padać wiosną i jesienią.
 Są trzy pory roku.
 Burze są bezpieczne.
 Wiosną kwitnie dużo kwiatów.
 Deszcz nie jest nam potrzebny.
 Najwyższe temperatury mamy latem.
 Trzeba zakładać ubrania odpowiednie do pogody.
 Gdy jest burza, można schować się pod drzewem.
 Śnieg jest z wody.
5. Kolorowy deszcz – praca plastyczna. Zachęcam do wykonania pracy
plastycznej, szczegółowe instrukcje znajdziecie na stronie Kreatywna
dżungla.

6. Na zakończenie zaśpiewajcie piosenkę „Wróbel i wiatr”. Zachęcam do
swobodnych pląsów przy muzyce.
7. Przeżywamy radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa.
Zachęcam dzieci do wysłuchania piosenki A-a-a-Alleluja, która wyraża
naszą radość z tego, że Jezus zmartwychwstał. Postarajcie się zaśpiewać
razem z dziećmi i dołączyć do tego odpowiednie gesty. Podziękujcie Panu
Jezusowi za to, że nas zbawił wykonując pięknie znak krzyża. Spróbujcie
narysować baranka wielkanocnego, bo on jest symbolem Pana Jezusa. Link
do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=c_magVJE71Q
Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej zabawy.

