Witam moje dzieciaczki!
Kalendarzowa wiosna w pełni, więc pora wyruszyć w dalszą podróż do krainy wiedzy.
W tym tygodniu zachęcam Was do pogłębienia wiedzy na temat pogody.
Krąg tematyczny: Obserwujemy pogodę.
Temat dnia: Ach ta pogoda, co to takiego?
1. Ćwiczenia poranne: utrwalające stronę prawą i lewą
https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM
2. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez odczytanie dziecku przez rodzica zagadek,
zaproponowanych przez nauczyciela. Dziecko samodzielnie odgaduje ich treść.
Żółte i gorące,
na błękitnym niebie.
Ogrzewa Ziemię,
zwierzęta i ciebie.

( słońce)

Kropelki wody
na głowy padają.
Wszyscy przed nimi
Pod dach uciekają.

(deszcz)

Gdy spadnie po raz pierwszy,
świat robi się bielszy. (śnieg)

Czujemy go na twarzy,
włosy nam rozwiewa.
Jest niezbędny dla żeglarzy,
głośno szumi w drzewach. (wiatr)
Deszcz ze słońcem
razem utkali,
wiszący na niebie
kolorowy szalik.
(tęcza)
Wszyscy mówimy,
że biała jak mleko.
Przez nią nie widzimy,
tego co daleko (mgła)

- Odgadnięte przez Was zagadki, to niektóre ze składników pogody. Zaobserwujcie pogodę dzisiejszą
przez okno bądź idąc na spacer z rodzicem i opowiedzcie o niej najbliższej osobie.
3. Dopasuj naklejki do odpowiedniej pory roku. Powiedz, czym różni się pogoda
w poszczególnych porach roku – Karty pracy str. 74 i 75.
Wymień z pomocą rodzica miesiące w kolejnych porach roku rozpoczynając od miesięcy wiosennych.
4.”Wiosenny kalendarz pogody” - zachęcam Was do założenia tygodniowego kalendarza zjawisk
pogodowych(na ten tydzień). Możecie wykorzystajcie te oto karty pracy. Możecie pokolorować
symbole lub narysować podobne zgodne z pogodą jaka jest w danym dniu – poproście rodziców o
pomoc na nich zawsze możecie liczyć. Ulokujcie kalendarz w widocznym miejscu np. na lodówce.
Możecie skorzystać z podanych niżej linków:
https://www.bajkidoczytania.pl/img/kalendarz-pogody-dla-dzieci-1.pdf
https://www.bajkidoczytania.pl/img/kalendarz-pogody-dla-dzieci-symbole.pdf
W następnym tygodniu chętnie obejrzę Wasze obserwacje.

5. Deszczowe kropelki - zabawa ruchowa z elementem celowania. Ustawiamy na podwórku dziecku
pudełko lub kosz. Zadaniem jego jest wrzucenie z określonej odległości jak największej ilości kropelek
deszczu (małych kamyczków) do pojemnika. Po zakończonej zabawie możemy policzyć kropelki, które
spadły do pudełka i te, które były poza i zapisać cyframi te liczby patykiem na piasku.
6. Posłuchaj piosenki pt. "Kwiecień - plecień", wystukaj rytmicznie refren, tak, jak wystukujemy
rytmy na rytmice. Miłego muzykowania! https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM

Powodzenia.
Życzę udanych obserwacji oraz miłej zabawy.

