Gr.3 Praca zdalna – dzieci 6 - letnie

Piątek 28.01.2022 r.

Temat: Zimowe ubrania
1. Zabawa rytmiczna „Zima”
To świetna zabawa, żeby się rozruszać z samego rana: https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s

2.

„Segregujemy ubrania” - zabawa dydaktyczna online:
Zapraszamy dzieci do gry, w której zadaniem jest posegregowanie ubrań na zimowe i letnie.
Podczas wykonywania zadania dziecko: nazywa część garderoby, odpowiada na pytanie rodzica na jaka część ciała
zakładamy to ubranie, dzieli na sylaby nazwę - równocześnie wyklaskując ilość głosek (np. cza-pka, sza-lik), próbuje
podzielić na głoski nazwę ubrania z pomocą rodzica lub odpowiada na pytanie jaką głoskę słychać na początku słowa
(np. o-k-u-l-a-r-y itp.)
Aby zagrać w grę kliknij link: https://wordwall.net/pl/resource/2814053/dzielenie-ubra%C5%84-na-letnie-i-zimowesymbole
3. Układanie zimowych puzzli: https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/316507-jest-zimno-zimoweubranie
4. Porównywanie reprodukcji malarskich związanych z zimą.
Dziecko ogląda obrazy. Rodzic prosi, aby powiedziało, czym się one różnią, a w czym są podobne
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5. Zabawa twórcza „Kule śniegowe”
Zadaniem dziecka jest zgniecenie papieru lub strony z gazet. Kartki, tak aby powstały z nich kule śniegowe. Dziecko
może z nich zrobić wspólnie z rodzicem (lub indywidualnie) konstrukcyjnie lub bawić się w wymyślony sposób, z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
6. Historyjki obrazkowe - układanie logicznego ciągu wydarzeń, ustalanie chronologii - rozwijanie myślenia
przyczynowo-skutkowego
Spójrz na ilustrację i zastanów się jaka jest jej kolejność, co działo się na początku, a co na końcu. Opowiedz w
odpowiedniej kolejności co robiła dziewczynka.

7. Para rękawiczek – zabawa na spostrzegawczość i koncentrację

O jejku! Niestety wszystkie rękawiczki się pomieszały, znajdź pary i je uporządkuj 😊
https://learningapps.org/watch?v=pveo4f0hn22
8. Utrwalenie ostatnio poznanych liter.
Proszę przygotować dziecku kartkę w linie (można je samemu narysować) i napisać mu po jednej literze dużej i małej
B, b, G, g – każda litera w osobnej kartce. Zadaniem dziecka jest dokładne odwzorowanie liter w linijkach.
Dla przykładu podaje wzory prawidłowo napisanych liter.

Kochane Dzieci napiszcie litery najstaranniej jak potraficie 😊
Ściskam Was serdecznie:
Pani Alina 😊

