Propozycje zabaw dla "Skowronków" w dniach 24-26.02.2021 r.

26.02.2021 r.
1.Praca plastyczna "Balon"
Przygotowanie materiałów: prostokątny pojemnik po serku, balonik, kawałek włóczki,
kolorowy papier, klej, 4 słomki do napojów, taśma klejąca.

Dziecko ozdabia pudełko wg własnego pomysłu. Do każdego rogu pudełka przykleja taśmą
słomki do napojów. Nadmuchuje balonik do takiej wielkości, żeby zmieścił się między
słomkami.
Z czterech kawałków włóczki robi liny cumujące. Przyklejają je taśmą na czubku balona i
rozkładaj
na cztery strony. Następnie wycinają trójkąty z kolorowego papieru, sklejają je brzegami i
oklejają
nimi balon.

2.Zabawa słownikowa "Jakie są zwierzęta?"
Rodzic podaje określenia opisujące zwierzę, bez podania nazwy. Dziecko próbuje zgadnąć
co to za zwierzę.
Następnie rodzic podaje określenia najczęściej kojarzące się z danym zwierzęciem, a dziecko
dopowiada o jakie zwierzę chodzi, np.
Groźny jak...... (lew)

Syczący jak..... (wąż)
Ciężki jak.... (słoń)
Zwinny jak...... (małpa)
Pasiasty jak..... (zebra)
Wysoka jak..... (żyrafa)

3."Coś na g" - zabawa spostrzegawcza, ćwicząca percepcję wzrokową i słuchową.
Dziecko podaje nazwy różnych przedmiotów, które znajdują się w pomieszczeniu.
Sprawdza czy w danym słownie znajduje się głoska "g" czy nie. Dzieli wyraz na sylaby,
może go wytupać lub wyklaskać.

25.02.2021 r.
1.Zabawa dydaktyczna "Jesteśmy otwarci na przyrodę"
Dzisiaj wybierzemy się na wycieczkę daleko na północ. Możecie wykorzystać ilustrację
z książki lub globus. Zadaniem dziecka jest wymyślić, jakim środkiem lokomocji będzie
podróżować
i co powinni ze sobą zabrać.
2. "Tam gdzie zawsze jest biało" - zabawa słownikowa.
Zgromadźcie ilustracje, obrazki przedstawiające życie na dalekiej Północy lub obejrzyjcie
film
edukacyjny:
https://www.youtube.com/watch?v=Rqzu6EA-1MY
Odpowiedzcie na pytania:







Jak myślisz, co to za miejsce?
Jak nazywają się ludzie mieszkający na dalekiej północy?
Gdzie oni mieszkają?
Czy tylko igloo jest ich mieszkaniem?
Jak się ubierają?
Jaka jest tam pogoda?

3. Zabawa ruchowa "Palec do palca"

Wykonujemy ćwiczenia z dzieckiem w parze, np. palec do palca, kolano do kolana,
noga do nogi, itd.
4. Zabawa "Idź tak jak ja"
Rodzic wydaje polecenia i wykonuje je razem z dzieckiem: zrób 2 kroki do przodu, teraz 3
kroki
w prawo, 1 krok do przodu, 4 kroki w lewo, itd.

24.02.2021 r.
1. ,,Jesteśmy otwarci na przygodę” – Rodzic demonstruje globus (może też być atlas,
mapa na stronie internetowej) i mówi, że dzisiaj wybierzemy się na wycieczkę daleko
na północ. Zadaniem dzieci jest wymyślić, jakim środkiem lokomocji będą
podróżować
i co mają ze sobą zabrać.

1. ,,Ratowanie foki” – zabawa ruchowa. Potrzebne będą kartki A4 – białe puste i białe
pogięte. Na podłodze dziecko z pomocą rodzica układa tor z kartek – to będzie kra
lodowa. Na końcu toru kładziemy maskotkę foki, pingwina lub misia polarnego.
Zadaniem dzieci jest dojście do foki po krze lodowej, ale mogą stawać tylko na
pogiętych kartkach .

