
 Temat tygodnia : „Dbamy o przyrodę” ( 27.04 – 01.05. 2020)
     Przedszkolaki kodują – utrwalanie przez kodowanie część VI i VII

Witamy Was serdecznie !!! 

Przedstawiamy propozycje na ten tydzień:

- Posłuchajcie piosenki Ochroń Ziemię. Porozmawiajcie na temat jej tekstu z Rodzicami. 
https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8
- Odkryjcie wraz z Rodzicami  litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Ułóżcie schematy i 
modele słów: hamak, Hubert.
- Porozmawiajcie z Rodzicami na temat: „Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody?”
- Obejrzyjcie obrazki. Oceńcie czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody. Narysujcie, jak dzieci 
dbają o przyrodę.

- Pobawcie się na świeżym powietrzu: pójdźcie na spacer z Rodzicami – przyjrzyjcie się otoczeniu 
(czy jest czyste, czy zaśmiecone); 

- Obejrzyjcie z Rodzicami albumy i książki przedstawiające roślinność Polski. Zerknijcie na mapę 
Polski, wskażcie na niej obszary leśne. Zastanówcie się jaką rolę odgrywają lasy dla naszego 
środowiska.
- Opowiedzcie o tym, co się dzieje na obrazku. Narysujcie w prawym górnym rogu słoneczka, w 
lewym górnym rogu – chmurki, w prawym dolnym rogu – żabki, a w lewym dolnym rogu – 
kwiatka.

- Obejrzyjcie jakie sytuacje są przedstawione na obrazkach. Ułóżcie o nich zadania. Przedstawcie je
za pomocą liczmanów. Rysujcie po śladzie drogi Olka, Ady i dziadka do lasu.
- Rysujcie szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. Rysujcie tulipany po śladach, bez 
odrywania kredki od kartki. Pokolorujcie  je.

- Obejrzyjcie film edukacyjny o segregacji śmieci  
https://www.youtube.com/watch?v=9RVUZjbvX_c
- Wykonajcie pracę plastyczną ta temat - „Segregujemy śmieci”.- technika dowolna
- Połączcie śmieci z odpowiednimi pojemnikami. Rysujcie butelki i słoiki po śladach.

Język angielski:

 Utrwalcie poznane słownictwo 

https://www.youtube.com/watch?v=MEtIGQro12Y

What are you wearing today? - Co masz dziś na sobie?

I`m wearing a t-shirt. - Mam na sobie koszuklę

What color is your t-shirt? - Jakiego koloru jest Twoja koszulka?

It`s yellow – jest żółta.

Narysujcie siebie i opowiedzcie Rodzicom w co jesteście ubrani uwzględniając kolory, a następnie zapytajcie

Rodziców w co oni są ubrani. (w języku angielskim). 

https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8
https://www.youtube.com/watch?v=MEtIGQro12Y
https://www.youtube.com/watch?v=9RVUZjbvX_c


Kochani!

Zapraszamy serdecznie wszystkie  dzieci na kolejny - 6. odcinek   👧👦  KodujZnami#6     

 Sprawdzimy, które ptaki zimują w Polsce, które wracają do nas na wiosnę. 👉
 Czy pamiętacie super wiosenną grę przygotowaną przez Anię?🐸     
 👉  ZadanieBezNudy6     wykorzystamy ją aby się trochę poruszać.   

Będzie też dyktando graficzne, więc przygotujcie kredki w kolorze czerwonym, 🖍 
niebieskim i czarnym.. lub zróbcie z nami na   #WirtualaMata     

#ZadanieWprogramie

Podróże małe i duże...      

Tym razem w dwóch wersjach, które można bezpłatnie udostępnić. 

Któż nie marzył w dzieciństwie o znalezieniu skarbu, na podstawie wskazówek 
wyczytanych ze znalezionej, starej mapy, albo o wędrówkach w najdalsze zakątki 
świata i odkrywaniu nieznanych dotąd miejsc... 

Zajęcia przeprowadzone według tego scenariusza przeniosą dzieci do świata 
podróżników i poszukiwaczy ukrytych skarbów. Świata, w którym dzieci nie tylko 
poszukają skarbów, ale też kodów i rozwiązań stawianych przed nimi wyzwań.

#ZadanieWprogramie 

 Na kanale EduSense na YouTube 👉   #KodujZNami odcinek #7    
Podróże małe i duże.   ➡️   KodujZNami#7   

PDF dla rodziców 👉 ➡    tutaj      

Pamiętajcie    #ZostańWDomu   

 Udanego kodowania .
Autorzy programu i Wasze Panie 
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