PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WAS NA WTOREK
WIOSNA W SADZIE

1.Rodzicu włącz linka, a ty Przedszkolaku naśladuj zwierzątka ,które pojawiły
się w zabawie (ślimak ,pszczoła , biedronka i motyl)
https://www.youtube.com/watch?v=yAxf2YIkwHE

2. ,,Ul ‘’-ilustrowanie ruchem treści wiersza Krzysztofa Sąsiadka
To jest ul
Ul to taki dom
Gdzie pszczoły śpią
Pszczoły ciężko pracują
Pszczoły z ula wylatują
Jedna ,dwie ,trzy (pokazujemy na paluszkach)
Cztery ,pięć (pokazujemy na paluszkach)
Bzz, bzz, bzz ( bzyczymy i poruszamy rękoma )
Sześć ,siedem, osiem(pokazujemy na paluszkach)
Dziewięć ,dziesięć (pokazujemy na paluszkach)
Bzz, bzz, bzz(bzyczymy i poruszamy rękoma )

3.Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat treści wierszyka pszczół i ula ;
-Czyim domem jest ul?
-Co robią pszczoły ?
Wyjaśnij ,że pszczoły zbierają pyłek z kwiatów i w ulu zrobią z niego miód.
Fruwając z kwiatka na kwiatek ,zapylają je i dzięki temu mamy owoce .

3.Obejrzyjcie filmiki z cyklu ,,Z kamerą wśród pszczół” gdzie główną
przewodniczką jest pszczoła Klara
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg

4.Poproś rodzica o wydrukowanie kart pracy o pszczołach (poprowadź pszczołę
po śladzie i pokoloruj ; którą drogą trafi pszczoła do ula ?; pokoloruj pszczołę
wg kodu )
http://dobrzesiebaw.pl/wp-content/uploads/2020/04/karty-pracypszczo%C5%82y.pdf

5.Zdobyliście dużo wiadomości o pszczołach to teraz zatańczcie do piosenki o
pszczółce Mai
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8

5.Rodzicu przeczytaj dziecku wierszyk ,,Biały sad” H.Zdzitowieckiej
Czyżby to śnieg znowu
padał przez noc całą?
Wszystkie drzewa w sadzie przystrojone biało!
Białe wiśnie, śliwy, białe i czereśnie…
- Ewunia trze oczy:
– Czy ja śnię, czy nie śnię?

6.Rodzicu, porozmawiajcie na temat wierszyka :
Co to jest sad?

Jak wyglądały drzewa w sadzie ?
O jakich drzewach była mowa w wierszu?
Dlaczego drzewa były białe?
W co zamienią się kwiaty wiśni , czereśni ,śliwy ?
Czy można zrywać kwiaty drzew owocowych?
Dlaczego nie można tego robić ?
Obejrzycie kwitnące drzewa owocowe
https://www.youtube.com/watch?v=3uPst__IFB0

7.,,Wiosenny sad”
Przedszkolaku użyj do malowania farb, kredek, pasteli, papieru kolorowego,
bibuły, możesz odciskać korkiem, patyczkami kosmetycznymi …lub gąbką
wyciętą z kuchennej gąbki,…. technika dowolna.

Pamiętajcie o myciu rąk po skończonej zabawie i w ciągu dnia .
Miłego dnia !
Jestem ciekawa Twojej pracy ,prześlij zdjęcie 

Zadanie dla chętnych!

