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

Witajcie „Słowiki”
W najbliższych dniach chcemy zaprosić Was do świata dinozaurów.
Naszą wyprawę rozpoczniemy od gimnastyki. Zapraszamy do wspólnych ćwiczeń:
https://www.youtube.com/watch?v=CIQM33QbDCA

26.02.2021 r.
1.„American Museum of Natural History” – muzeum dinozaurów, gdzie można online
spacerować i oglądać wybrane szkielety.
Link do muzeum:
https://artsandculture.google.com/streetview/american-museum-of-natural
history/OQGjMrLQ0rj5Dwsv_lng=-73.9734227151279&sv_lat=40.78048957
286039&sv_h=311.4502476298338&sv_p=-4.966255327537709&sv_pid
=X6ut93g7xbcFzFH0KWZ17g&sv_z=1.9264071136865568&fbclid=IwAR21co
WI06qgOQwB5S3enM7VqcRGam0u9SWOOPPiOLSZya8FFHyFnfk7W9M

2.„Który pierwszy dinozaur dotrze do domu?” – spróbuj stworzyć wg własnego pomysłu
grę w której wyścig toczyć będą dinozaury oraz instrukcję do gry.
Potrzebne materiały: duży arkusz papiery (np.: A4), a jak nie macie można skleić dwa
mniejsze
formaty; kredki, flamastry, klej w zależności od pomysłu dzieci.

3.„Dokończ wyraz” – zagraj w ruletkę. Sylabę, którą wylosujesz jest początkiem wyrazu
jaki wymyślisz. Spróbuj ułożyć co najmniej 10 słów. Z pomocą Rodzica zapisz te słowa na
kartce.
Link do ruletki:
https://wordwall.net/pl/resource/1087059/polski/sylaby

4.Zabawa ruchowa „Gimnastyka z dinozaurami” – zagraj w ruletkę i wykonaj ćwiczenia.
Załóż wygodny strój i mniej obok szklankę, butelkę z wodą.
Link do ruletki:
https://wordwall.net/pl/resource/11541744/gimnstyka-z-dinozaurami

25.02.2021 r.
1. „Dinozaury” – ułóż puzzle.
Spróbuj ułożyć puzzle, poniżej znajdziesz 3 różne do wyboru:



https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/319299-dinozaur



https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/186993-dinozaury



https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/248112-ko%C5%9Bcidinozaura

2. „Szkielet dinozaura" – zabawy manualno – plastyczne.

Przyjrzyj się szkieletom dinozaurów. Przygotuj kartki papieru, nożyczki,
patyczki higieniczne lub makaron i spróbuj ułożyć własny szkielet:

Dokładną instrukcję jak wykonać szkielet znajdziesz pod tym linkiem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/kosci-dinozaurow/

24.02.2021 r.

Poznajcie wybrane dinozaury:

https://www.youtube.com/watch?v=H98rWhWTslw

Który z nich podobał Ci się najbardziej?
Który był najmniejszy, a który największy?

"Zabawy matematyczne z jajami dinozaurów" – przeliczanie w zakresie 10
Do tego zadania będziesz potrzebować 1 talerzyka (jako gniazdo dinozaura) oraz folii
aluminiowej,
ewentualnie kulek ze zgniecionego papieru (jaja dinozaura).
Z folii lub kartek papieru zgnieć 7 kul przypominających jaja dinozaurów.
Przeczytaj lub poproś dorosłego o pomoc w przeczytaniu opowiadania.
Wykonaj działania, które się w nim znajdują:








Mama triceratopsa ma w swoim gnieździe 10 jaj. Włóżcie do swoich gniazd 10 jaj.
4 jajka sturlały się poza gniazdo. Ile jaj zostało w środku?
Gdzie jest więcej, w gnieździe, czy poza nim?
Mama włożyła jajka powrotem do gniazda. Z trzech jaj wykluły się dinozaury.
Ile jaj pozostało niewyklutych?
Ile zostanie, jeśli jeszcze jeden triceratops się wykluje?
Wszystkie 10 dinozaurów wykluło się z jaj, 5 poszło na spacer, a 5 zostało w
gnieździe.
Gdzie jest mniej dinozaurów.
W gnieździe jest 5 dinozaurów. Doszło do nich jeszcze 3. Ile dinozaurów jest razem
w gnieździe.

Zapraszamy po więcej zabaw jutro :)

