Kochane dzieci! W zeszłym tygodniu obchodziłyście swoje święto, mam nadzieję "Dzień Dziecka"
był pełen radości i zabawy! Wiem również, że w zeszłym tygodniu wasze Panie przygotowały dla
was wspaniałe zabawy i zajęcia, wiem, że rozmawialiście o dzieciach z różnych stron świata, o ich
prawach, a raczej waszych prawach. Dlatego w tym tygodniu zostaniemy jeszcze w tematyce dzieci
:) Zdradzę Wam sekret - ja też jestem dzieckiem, tylko "nieco" większym od Was ;-) Zobaczcie co
przygotowałam dla was na ten tydzień :)
Zadania na poniedziałek:
1) Jak wytłumaczysz różnicę między dzieckiem a dorosłym? Jak myślisz - kim być lepiej?
Dlaczego? Zapytaj mamusię/tatusia o pamiątki z okresu kiedy byłaś/eś dzidziusiem. Pooglądajcie je
razem.
2) Wysłuchaj wierszyka Danuty Wawiłow „A jak będę dorosła”.
http://scholaris.pl/resources/run/id/104893
Opowiedz o pomysłach bohaterki wierszyka
3) Narysuj siebie jako dorosłą osobę. Niech mamusia/tatuś napisze datę na rysunku i schowajcie go
do na pamiątkę. Za parę lat oglądniecie go razem i przywołacie miłe wspomnienia.

Zabawy na wtorek:
1. Zapraszam do obejrzenia filmiku: "Dzieci z różnych stron świata"
https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20
Spróbuj zapamiętaj jak najwięcej wiadomości i opowiedz mamusi/tatusiowi to, co zapamiętałeś
2. Dzieci różnią się wyglądem tj.kolorem włosów, oczu czy skóry/wzrostem. Nie oznacza to, że są
lepsze czy gorsze - po prostu są inne. Obejrzyj zdjęcie na stronie 75
https://flipbooki.mac.pl/…/os-aaplus-tab…/mobile/index.html…
i opisz wygląd dzieci. Powiedz co Ci się w nich podoba.
3. „Co zmieniło miejsce?”. Mamusia ustawi przed Tobą kilka przedmiotów. Przyglądnij się im, a
następnie zamknij oczy. Mama zmieni ich kolejność (najpierw 2 rzeczy, później można więcej).
Otwórz oczka i powiedz, co zmieniło miejsce. (podobna, łatwiejsza zabawa – „Czego brakuje?”).

Zabawy na środę:
Bardzo mądry pan - Phil Bosmans powiedział kiedyś, że dziecko jest chodzącym cudem, jedynym,
wyjątkowym i niezastąpionym. I to prawda! Każde z Was jest wyjątkowe!
1.
Na pewno masz talent! Ładnie śpiewasz, super układasz klocki, rysujesz, tańczysz lub masz
inny z miliona dziecięcych talentów. To Twój skarb. Zrób to dzisiaj najlepiej jak potrafisz!
2.
Zatańcz z Majką Jeżowską
https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ9iVQ&list=PL6vuPNYNbpFgn7WKFXSFMOnEBTN3Ykkal&index=4&fbclid=IwAR0MnNnSxzeCR_XbEZR6F__WiXU-cCQcls9abmmxN9IotqZ00uXhJbGm3Q
3.
Dzieci na całym świecie uwielbiają zabawy! Wybierzcie zabawę w którą bawią się dzieci z
innego kraju
https://www.globalna.edu.pl/gry_ze_swiata/?
fbclid=IwAR1_89JCHREDnmMjN1g9nXpKASVu2I5B8Z6JIVuT6QPayCxHEvEqDWvuUUM

Zadania na czwartek:
To już ostatnie zadania w tym tygodniu :-) Mam nadzieje, ze wykonacie je z ochotą :-)

Tak, dobrze słyszycie, to już ostatnie zadania w tym tygodniu ponieważ na piątek przygotowałam
dla was niespodziankę, ale o tym napiszę na samym końcu.
1. Ułóż obrazki
http://scholaris.pl/resources/run/id/104924?
fbclid=IwAR14fxaK3WH0j8XUkq1k5meMIw0E9MqecpOSg5D_G9y8cFNaN8clHc-Ddrs
2. Wykonaj prosty eksperyment z tańczącymi skrawkami papieru:
http://scholaris.pl/zasob/112925?tid%5B0%5D=16&eid
%5B0%5D=POCZ&bid=0&iid=0&query=dzieci&api&fbclid=IwAR0AzizqX1xCVX5lpNn7scciA
pl_f1lf-MkPrgCHMnAsFwNOocen20l_g0I
3. Ruch jest niezwykle ważny dla rozwoju każdego dziecka! Zaplanuj z mamusią/tatusiem Waszą
ulubioną aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.
Zadanie dla chętnych: spójrz w niebo i jeśli będą widoczne chmury zastanów się co przypomina Ci
ich kształt. Poproś mamusię/tatusia, aby opowiedzieli Ci o swoich obłoczkowych pomysłach.
Jak już wspomniałam wcześniej, czwartkowe zadania były ostatnie. Wiecie dlaczego? Ponieważ
chciałabym aby ten piątek był jeszcze jednym Dniem Dziecka. Każdy z nas, nie ważne czy mały
czy duży w głębi serca jest dzieckiem, dlatego dziś Kochani Rodzice odszukajcie w sobie to
dziecko i spędźcie wspólnie czas z waszymi pociechami :)
Życzę wspaniałej zabawy :)

