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Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci:
ŚWIĘTA , ŚWIĘTA I PO….. ŚWIĘTACH.
Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Mam nadzieję, że czas spędzony w gronie rodzinnym obfitował w radosnej, pełnej miłości i relaksu atmosferze.
Czas więc przejść do kolejnej tematyki, którą będziemy się zajmować przez następny tydzień. Jest to temat : „Wiosna”-             to pora roku, kiedy przyroda budzi się do życia, z ziemi wyrastają kwiaty, z pąków – zielone liście, zwierzęta mają młode, gospodarze rozpoczynają pracę na roli, a dzieci z wielką przyjemnością poznają tajniki przyrody.
Postaram się zaproponować zadania na każdy dzień tygodnia tak, aby sprawiły dzieciom przyjemność, a Wam jako rodzicom pomogły zająć dzieci konstruktywnym działaniem w ciągu dnia. 
file_1.wmf


1.Wiersz "Wiosna" M. Frączek R. czyta wiersz
Przyszła do nas wiosna,                                                                                                                                                                                                       Ciepła i radosna.                                                                                                                                                                                                              Ptaszek pięknie śpiewa,                                                                                                                                                                                                 Zielenią się drzewa.
Słonko w górze świeci,                                                                                                                                                                                                        Weselą się dzieci.                                                                                                                                                                                                     Każdy dobry nastrój ma,                                                                                                                                                                                                  Niechaj wiosna długo trwa !.
R.  krótko omawia treść wiersza zadając pytania:-Kto przyszedł do nas ? (wiosna) – Kto pięknie śpiewał w wierszu? - Co wiosną świeci wysoko? Możemy wiersz powtarzać kilkakrotnie tak, aby dziecko zapamiętało jego treść.
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2. Wspóle oglądanie  filmu "Wiosna" https://youtu.be/rhVAxmcT8S4?t=3                                                                                                      Możemy krótko omówić film zadając pytania:-  Jakie zwierzęta obudziły się ze snu? Jakie są oznaki wiosny? , oraz wspólnie rozwiązać zadania na końcu prezentacji.
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3.Zabawa „Szukamy kolorów wiosny”
Spróbujcie pobawić się z dziećmi w poszukiwanie wiosny w domu. Wyszukajcie z dziećmi w domu wszystkich rzeczy najpierw w kolorze zielonym ( bo trawa jest zielona), potem np. w żółtym ( bo słoneczko świeci coraz wyżej),w czerwonym. Zgromadzone w każdym kolorze rzeczy można wspólnie policzyć ( w zakresie dostępnym dzieciom).
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4 . Praca plastyczna „Wiosna ” samodzielne malowanie, rysowanie wiosny. 
5. Maszeruje Wiosna - utrwalenie piosenki  https://youtu.be/6ZK9fGiHvQw?t=6
                                        Życzę miłej zabawy                       
 kontakt z wychowawcą  e-mail:    j.steciuk@naszabajka.com    lub dostępne komunikatory




