Czas, w którym dzieci i dorośli, dbając o siebie i innych pozostają w domu jest trudny dla nas
wszystkich. Aby umilid go naszym „Sówkom”, będziemy zamieszczad na naszej stronie oraz profilu
Przedszkola na Facebooku propozycje różnych zabaw do zorganizowania w domu. Mamy nadzieję, że
spodobają się one dzieciom i sprawią im wiele radości. Wszystkim w tym trudnym czasie życzymy
zdrowia i wytrwałości. Serdecznie pozdrawiamy „Sóweczki” i ich Najbliższych – panie Jola i Małgosia!
Powitanie WIOSNY
Drodzy Rodzice! „Sówki” bardzo lubią zagadki. Poniżej przedstawiamy więc kilka o zwiastunach
wiosny. Zachęcamy również, aby podczas krótkiego spaceru z dziedmi (o ile będzie on możliwy!!!)
poszukad oznak wiosny w najbliżej okolicy. Chętne osoby serdecznie zapraszamy do zamieszczania
zdjęd z tych spacerów i znalezionych oznak wiosny na profilu Przedszkola na Facebooku, pod postem
informującym o nadejściu wiosny.
Link do profilu Przedszkola na Facebooku jest następujący:
https://www.facebook.com/przedszkole392/
Raz, dwa, trzy! Zgaduj TY!
Jak się nazywa ta pora roku,
gdy się zielenid zaczyna wokół?
Skowronek nad polem śpiewa,
kwiaty forsycji kwitną na drzewach? (wiosna)
Gdy się chowa za chmury,
świat się staje ponury.
A weselej na świecie,
kiedy śmieje się z góry. (słooce)
Co to za ogrodnik?
Konewki nie miewa,
a podlewa kwiaty,
warzywa i drzewa. (deszcz)

Jeszcze śpi wszystko, co żyje,
jeszcze nic nie rośnie,
a on śmiało śnieg przebije
– powie nam o wiośnie! (przebiśnieg)
Co to za kotki?
Na drzewach siedzą,
myszy nie łowią,
ptaszków nie jedzą. (bazie wierzbowe)
W kwietniu do nas przylatuje,
na ścianach domów gniazda buduje.
Czasem nisko na niebie robi swoje kółka.
Śliczny biały brzuszek ma każda … (jaskółka).
Ku ku, ku ku ciągle gada,
jaja podrzuca do sąsiada.
Brzuszek w paski, szare piórka.
Wiosną do nas przylatuje … (kukułka).
Są to ptaki bardzo lubiane,
z przynoszenia dzieci przez wszystkich znane.
Żaby to ich przysmak ukochany.
Czerwononogie są wszystkie… (bociany).
Chod to ptaszek bardzo mały,
jego głosik doskonały.
Śpiewa wdzięcznie dwik dwir dwik.

Szary albo rdzawy … (słowik).
Na łąkach w górach rośnie,
przez śnieg mówi "cześd" wiośnie.
Czasem i to nie żaden hokus-pokus,
dwukolorowo zakwita… (krokus).

Zabawy z balonami
Balony są dostępną i lubianą zabawką. Zachęcamy do zabaw z nimi w czasie dwiczeo rozwijających
u dzieci

sprawnośd ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, zwinnośd oraz precyzję ruchów.

Ważne, by zabawa odbywała się w parach z Mamą, Tatą, Rodzeostwem, by dzieci miały szansą uczyd
się współpracy oraz dostosowywania się do drugiej.


Sprawdzanie właściwości balonu:

dzieci/rodzice pompują

powietrze, wystrzeliwują go niczym rakietę, próbują

go

wydawad

i spuszczają
za

jego

z niego
pomocą

najróżniejsze dźwięki.


Odbijanie balonu różnymi częściami ciała: dłoomi, palcem, pięścią, ramionami, kolanem,
stopą, głową itd. Zmienianie przy tym siły: najpierw uderzamy, np.

mocno,

potem

delikatnie.


Które dziecko utrzyma balonik najdłużej w górze odbijając go: ręką, nogą, głową. Można
również zmieniad pozycję: np. siedzied, leżed na brzuchu i plecach, klęczed, stad na
jednej nodze, odbijad balony drewnianymi łyżkami lub innymi przyborami.

Balony można wykorzystad również jako wspaniałą pomoc do zabaw plastycznych. Można na nich
rysowad wzory flamastrami (trwałymi, np. do opisu płyt CD), czy oklejad wzorami z folii
samoprzylepnej.

Przedszkolne Ruletka
Na profilu Przedszkola na Facebooku (https://www.facebook.com/przedszkole392/) zamieściłyśmy
link do gry „Przedszkolna ruletka” . Jest to świetna zabawa, która bawi i zachęca do wykonywania
dwiczeo ruchowych. Serdecznie polecamy Tę zabawę ... dla całej Rodziny. Jeśli się spodoba dzieciom,
to prosimy o załączenie pod postem na Facebooku zdjęd, pokazujących wykonywane przez nie
dwiczenia. Będzie nam bardzo miło zobaczyd nasze Przedszkolaki .

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację podajemy adresy stron internetowych z zabawami
edukacyjnymi dla najmłodszych. Poniżej będą się pojawiad linki do tych stron. Przypominamy
jednocześnie, że dzieci w wieku naszych „Sówek” mogą spędzad przy komputerze ograniczoną
liczbę minut dziennie (do 20 minut) i wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej!
1. „Dzieci uczą rodziców w domu”.
Strona zawiera propozycje zabaw z dziedmi i kart pracy do wydrukowania. Jest tworzona pod
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej
https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/
2. Strona Lulek TV

https://www.lulek.tv/
Dzieci mogą się tu uczyd liczyd, czytad, pisad, określad nazwy miesięcy czy poznawad godziny
na zegarze, zapamiętad numery alarmowe, czy pierwsze słowa w języku angielskim. Autorzy
strony zachęcają do czytania książek, rysowania na kartce i śpiewania.
3. Strona „Buliba”

http://www.buliba.pl
Strona zawiera propozycje edukacyjnych gier dla dzieci.

