Drodzy Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!
Przesyłamy Państwu pomysły, bo edukacja trwa nadal:-) Darzymy Was
ogromnym zaufaniem i wiemy, że doskonale potraficie bawić się z dziećmi.
Chcemy Was jednak zainspirować, wskazać sposoby spędzania wolnego czasu,
by w jakiś sposób pomóc w tej trudnej sytuacji Prosimy wykorzystajcie ten czas
jak najlepiej. Wasze dzieci znają już niektóre litery, niech wspólnie z wami
podejmują próby czytania. Poniżej wykaz liter które poznały dzieci w oddziale
„0” oraz propozycje działań i stron z różnymi zabawami, zajęciami
plastycznymi itp.
Litery: a,o,e,i,y,u,t,d,k,l,r,s,n,b,g,w,p,z,m
Do wykonania w tym lub następnym tygodniu proponujemy:
Temat przewodni "Wiosna".
1) zabawcie się w "Wiosennych detektywów" i znajdźcie w domu przedmioty w
kolorze zielonym
2) jeśli dziecko potrafi - policzcie je razem i spróbujcie pogrupować wg
kategorii (zabawki/ubrania/rośliny etc.)
3) zachęćcie dziecko do narysowania portretu pani Wiosny ; jeśli dysponujecie
drukarką - możecie wydrukować kolorowankę z Internetu
4) Zatańczcie razem do piosenki Majki Jeżowskiej. Piosenka do odsłuchania na
oficjalnym kanale Majki https://www.youtube.com/watch?v=2wgSEPqkPAI
Do dzieła!
Propozycje stron z ciekawymi inspiracjami do zabawy z dziećmi:
Zabawy:
https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawy-dla-dzieci-27-najlepszychpomyslow,10029608,artykul.html?fbclid=IwAR2nBO3CJ1dbZPe3a7Z_8Y1XS
ZscOqmf_OG0RFdwViPIkfOC-j0Qf9OaePs – wiele ciekawych propozycji
zabaw z najmłodszymi
http://dziecieceinspiracje.pl/2020/03/364-rewelacyjne-gry-i-zabawyprzyrodnicze.html?fbclid=IwAR1uXlEp8ZxN6H3bo1PMLmDFrm6gS7Ps3j4Q
_qcLiHz0nCEsD3kXTHTITWg – gry i zabawy przyrodnicze
Pisanie:
https://www.superkid.pl/jak-pisac-litery-1

https://www.facebook.com/Terapia-R%C4%99ki-%C5%81om%C5%BCa523499564501991/?eid=ARAlMbNHN1wRqgMIjLqAsYQXoDuIJ4DIsiaGph9
JwvDibT0fO81QGjC_jThHypXTb5hXXoOKsnHGm_Au
http://bystredziecko.pl/
Poprawna mowa:
https://domologo.pl/…/logopedyczne-kolko-i-krzyzyk-gloska-z/
https://www.facebook.com/LogoSensoryka/?eid=ARAUD6spad8Pjr1eeIY5l9DQgbaaNkIdM9aOoEag-6C-YB1kDDJUs2qNtO26JW0UQ2nT75ay_2AieDr
https://www.facebook.com/bajkowalogopedia/?eid=ARAtRZArYmYjYw4LqBv7gzS1xrXt0RUdfgp7XekCqgswBuQlauHjAgJK1Y7qA_x5sruNMaK
01dGqbWE
Gry edukacyjne:
https://www.grajteraz.pl/dzieci/easter-alphabet-mozaics
https://eprzedszkolaki.pl/
https://eprzedszkolaki.pl/okolicznosciowo/miedzynarodowy-dzienteatru/2183/teatrzyk-nastraganie?fbclid=IwAR3xzU37QBDlQpWM_3Mu1SPUWvpbTxIwXhXk9qNl
X7PowNtc8MBsoZcu28A – w piątek jest Międzynarodowy Dzień Teatru –
materiały dla dzieci z tej okazji dostępne pod tym linkiem
Polecam również zajrzeć na stronę Teatru TAK na FB – krótkie spektakle
uczące języka angielskiego, a przy tym duża doza humoru i ciekawe piosenki
oraz na stronę FB naszego Teatru Tęcza- Słuchowisko „Skarpetki na
kwarantannie.
Inne inspirujące strony:
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-dodruku/kwiecien/wielkanoc/karty-pracyw1/?fbclid=IwAR2Tz6w3hBfub0EBfk8uVVQpiQY4VDL0nXvn2XwG0rFnIgcFqo5A-Tr0v0
https://oliloli-newlife.com/2020/03/rysowanie-symetryczne-karty-dopobrania.html?fbclid=IwAR1atC5ZIIohd7ouVDc6Wqa0zPi_BgNONflwNDuM
mt1YKAF75fTzsdMB7Lw

https://www.facebook.com/Kreatywnadzungla/?eid=ARB60XNldSl_SvWS8Ria
5Z6iJ88PJLbrvqFi9UpJzGKDA-xacBnwJXk173HdH17fwxT65HCdtwuLrdeJ
https://mojedziecikreatywnie.pl/?fbclid=IwAR3eDbfC6Poc43dt0q1viv_Vyq6fdOkEGXzyVPAD4FRqbRrTY9bu_H3vko
https://www.dzieckiembadz.pl/
http://www.kreatywniewdomu.pl/?fbclid=IwAR1K73J6E3ZnR0k3XpWhfBky4
TjWROva0wt7ELjlSj-uU9fwt0EeWx26UQI
https://kreatywne-nauczanie.blogspot.com/2020/03/10-masplastycznych.html?fbclid=IwAR2zWdTUF11PmRxlBMXhQ0ubprWu1ISkVg2
E_1B9cP3qiVh4jkQH4R4Yo44 przepisy na masy plastyczne
https://panimonia.pl/
https://pl.pinterest.com/
Słuchowiska i programy telewizyjne:
https://eszkola.tvp.pl/?fbclid=IwAR2XTumoK2WkzlLnV1U7BG5d0uNyr848625UgIBcloZV5y14CtatmBjXK0
https://www.polskieradio.pl/18/4474/ - codziennie różnorodne słuchowiska dla
dzieci. Polecam!
Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku - MDK Słupsk – strona na fb- bajka o
korona wirusie
Po przeczytaniu bajki można z dziećmi zrobić eksperyment : Dlaczego ważne
jest mycie rąk?
Jak go wykonać? Proszę zobaczyć filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=La9VbHsIeaM&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR3KB_so4hSLpobnRcEYBC308PwxDPFjYUM2ljG5T1JmzLxX9ZTbyWN
Xc_k
Pozdrawiam serdecznie
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