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Woźna oddziałowa – Anetta Piechura
Kochani rodzice i przedszkolaki !
W zaistniałęj sytuacji wstawiłam kilka propozycji na stronie głównej dla rodziców i dzieci
dotyczących pracy edukacyjnej i zabawy w domu. Przypomnę, że wysłałam smsem propozycję
wykonania "Wielkanocnej Pisanki" techniką dowolną oraz dzieleniem się pomysłami spędzania
czasu wolnego w gronie rodzinnym. Za wszystkie zdjęcia otrzymane i te , które wyślecie bardzo
dziekuję:-) Bedą one wstawiane na stronkę przedszkola, strony Kreatywnego Przedszkolaka a
także projektu patriotycznego Piekna Nasza Polska Cała.
Goraco zachecam do aktywnego udziału w projektach:-) (w załącznikach zadania do
wykonania w poszczególnych projektach)
A teraz propozycje zajęć i zabaw na poszczególne tygodnieProszę, porozmawiajcie z dziećmi na tematy zawarte poniżej, stwórzcie własną kreatywną pracę
plastyczną lub zabawę matematyczną na kartce w kratkę, przeliczajcie, porównujcie - bawcie się
razem z dziećmi:-) Kolejność wykonywanych działań jest dowolna, mile widziane zdjęcia :-)
1 TYDZIEŃ 23 - 27 .03.2020 "Witaj, Wiosno!"
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/wiosna-00
2 TYDZIEŃ 30.03 - 3.04.2020 " Zwierzęta na wiejskim podwórku"
Propozycja dodatkowej zabawy z kreatorem kodów
Jak powstają dziury w serze? filmik dla dzieci do powyższej temetyki na YouTube
3 TYDZIEŃ
6 -10.04.2020 "Wielkanoc"
Polecam do pobrania aplikację Qiuiver i żyrafkę wielkanocną ( dzieci będą wiedziały
o co chodzi, podpowiedż - auta
w galerii wynalazki)
ZabawaPotańczymy?
4 TYDZIEŃ
14-17.04.2020 "Coś innego?"
5 TYDZIEŃ
20-24.04.2020 "Praca rolnika"
6 TYDZIEŃ
27-30.04.2020 " Polska". Wirtualna mata do kodowania z EduSense
7 TYDZIEŃ
04 - 08.04.2020 "Tajemnica książek"
8 TYDZIEŃ
11-15.05.2020 "W krainie muzyki". Zachcam do zabaw z muzyką wirtualne
pianino, gry muzyczne , zagraj z kolorami
9TYDZIEŃ
18-22.05.2020 "Emocje" Link do angelskiego ćwiczenia słownikowe
10 TYDZIEŃ 25-29.05.2020 "Moja rodzina" + pdf do druku "Kwiaty dla mamy" wypełniamy
kulkami z plasteliny
11 TYDZIEŃ 01- 5.06.2020 "Dzień dziecka"
12 TYDZIEŃ 08 -12.06.2020 "Zwierzęta świata"
13 TYDZIEŃ 15 -19.06.2020 "Lato "
14 TYDZIEŃ 22 -26. 06.2020 " Kolory lata"

