
Zajęcia dla zerówki                                                                                     29.04.2020 r.

  

 Temat: Mój dom   

1)  Kalendarz  – proszę o wskazanie dnia tygodnia, pory roku oraz pogody jaką mamy w 
dzisiejszym dniu https://autyzmopole.pl/?p=4455

2)  Knill. https://autyzmopole.pl/?p=5715

3)  Najpierw przypomnimy sobie o konieczności  mycia rąk
https://youtu.be/NSzwTFmnUb4 

https://autyzmopole.pl/?p=4455
https://autyzmopole.pl/?p=5715
https://youtu.be/NSzwTFmnUb4


4)  
 Odpowiedz na pytanie: W jakim kraju mieszkamy?  Polska to nasz kraj 
https://youtu.be/58IaxG-4S3M

Jakie  mamy symbole narodowe?  
       Godło                                                                        Flaga                                                

                                                   

  Mazurek Dąbrowskiego - hymn Polski 
           https://youtu.be/ioUutRw9WeQ

5)   

Mamusia/tatuś  przeczyta Ci wiersz 

 K. Datkuna-Czerniak „Dom” : 

Dom, to rodzina,
dobre mamy ręce,
co przytulą, pomogą ubrać się szybko.
To tato, który poczyta bajkę na dobranoc,
i nazwie mnie złotą rybką.
Babcia i jej słodkości,
serniki, makowce - pyszności!
Dziadek, który ma dla mnie czas,
i mocno kocha wszystkich nas.
I moje rodzeństwo kochane.

https://youtu.be/58IaxG-4S3M
https://youtu.be/ioUutRw9WeQ


Nigdzie stąd nie wyjadę.
Na zawsze zostanę.

6)  
 Pogadanka z dziećmi 
A teraz porozmawiamy o tym, co oznacza słowo dom.  Proszę przypomnieć dzieciom, że 
dom oznacza nie tylko budynek, w którym się mieszka, ale również – i przede wszystkim – 
rodzinę i więzi, które ją łączą.

7)  
Posłuchamy naszą ulubioną piosenkę https://youtu.be/plug6OIrxRM

8)  
Zajrzyj do flipbooka wydawnictwa MAC - Kompleksowe rozwiązania dla edukacji

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html?fbclid=IwAR0u9R0ZuvC
dR9_LCY-AE884iwga0C_bld-g8wyQiUkIrMwj27p0dWUHLOA#p=7

i rozwiąż zadanie ze strony 4 ( wersja elektroniczna flipbooka str. 7). Zadanie polega na 
szukaniu domu dla każdego dziecka.

 9)  
Na początku proponuję Wam ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem własnej grzechotki. 
Wykonanie będzie bardzo proste:
- do małej butelki po napoju wsyp np.: ryż, kaszę, groch lub kamyczki, guziki, itp.,

https://youtu.be/plug6OIrxRM
https://www.facebook.com/macedukacja/?__cft__%5B0%5D=AZXHn1OJDFjG2I60PkOv7_z4dI_Hj7dgAS4BtQ9-WfDvf6gkmcHRdgymj8LH_iPqRzyUhtGuF3zVL2OH70N4XMFlB9Wlus4sGr7iv5QnIVStm0aZyffEGKBwAWgKXRGXxWz_HfoPALfcqHNxaxNYAMHycckmyXwyh1mrhKJctGKFGg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/macedukacja/?__cft__%5B0%5D=AZXHn1OJDFjG2I60PkOv7_z4dI_Hj7dgAS4BtQ9-WfDvf6gkmcHRdgymj8LH_iPqRzyUhtGuF3zVL2OH70N4XMFlB9Wlus4sGr7iv5QnIVStm0aZyffEGKBwAWgKXRGXxWz_HfoPALfcqHNxaxNYAMHycckmyXwyh1mrhKJctGKFGg&__tn__=kK-R
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html?fbclid=IwAR0u9R0ZuvCdR9_LCY-AE884iwga0C_bld-g8wyQiUkIrMwj27p0dWUHLOA
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html?fbclid=IwAR0u9R0ZuvCdR9_LCY-AE884iwga0C_bld-g8wyQiUkIrMwj27p0dWUHLOA
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html?fbclid=IwAR0u9R0ZuvCdR9_LCY-AE884iwga0C_bld-g8wyQiUkIrMwj27p0dWUHLOA


- buteleczkę możesz wcześniej ozdobić w sposób wskazany na zdjęciu lub według własnego 
pomysł,
Zabawa „echo rytmiczne”: poproś rodzica, rodzeństwo lub inną osobą, aby wystukali prosty 
rytm, a ty staraj się go powtórzyć za pomocą swojej grzechotki, następnie odwróćcie role – 
teraz Ty wystukuj rytm, a inni niech Cię naśladują. Możecie też pobawić się w „głośno -
cicho”, jeśli rodzic będzie grał na grzechotce głośno biegaj po pokoju, jeśli zaś rytm będzie 
cichutki – chodź na paluszkach.

10)  
Budujemy dom z geometrycznych figur.
 Do dzisiejszej pracy potrzebujemy:
- Obrazek domu i geometrycznych figur;
- Nożyczki;
- Klej
Obrazek podam drogą mailową . Figury geometryczne trzeba ułożyć tak, jak puzzle. 

Życzę udanej zabawy!!! Powodzenia. Pozdrawiam Oksana Stakhovska


