NAUCZANIE ZDALNE – grupa Elfy – 6 latki
Realizacja zadań 18.05 – 22.05.2020r.
ŁĄKA W MAJU

18.05.2020r. poniedziałek
1. Wprowadzenie w temat tygodniowy - Obejrzyj film edukacyjny: Wędrówki Skrzata
Borówki – łąka.
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
2. Rozmowa na temat obejrzanego filmu – wypowiedzi dzieci na temat łąki.
3. Karta pracy, cz. 4, s. 36-37
4. Praca plastyczna – Majowa łąka
Wykonaj majową łąkę inspirując się obejrzanym filmem. Przygotuj: kolorowy papier, tekturę,
klej, bibułę, nożyczki oraz różne suche kwiatki, trawki zebrane podczas spaceru.
19.05.2020r. wtorek
1. Ćwiczenia ruchowe dla dzieci. Wykonaj poniższy zestaw ćwiczeń.
Zestaw ćwiczeń:
1. Podskoki obunóż jak małe piłeczki. Tempo: wolno wolno wolno, szybko szybko
szybko, wolno wolno wolno, szybko szybko szybko, wolno wolno wolno, szybko
szybko szybko
2. W klęku podparty wykonujemy na przemian „koci grzbiet”, następnie „plecy
zapadnięte (wklęsłe)”. (około 8 powtórzeń)
3. Zabawa w pchanie taczek. Trzymamy za kostki nasze dziecko, a ono próbuje chodzić
na rękach do przodu, do tyłu, zmieniać kierunek. (+/- do przejścia 15 metrów)
4. Marsz na czworaka w podporze przodem. (+/- do przejścia 20 metrów w różnych
kierunkach)
5. Szybki sprint w miejscu.
6. Klęk podparty, wykonujemy ruch do tyłu, opierając pośladki o stopy, równocześnie
chowamy głowę między ramiona. Powracamy do klęku podpartego. (+/- 10 ruchów)
7. Małe żabki: skaczemy do przodu obunóż z głębokiego przysiadu (10 żabich skoków).
8. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych “Kto silniejszy”. Siadamy naprzeciwko dziecka:
siad skrzyżny. Podajemy sobie ręce. Kolana dotykają Przeciągamy się raz w jedną, raz
w drugą stronę.
9. Mała miękka piłka lub woreczki z grochem lub balonik: podrzucamy i chwytamy, ale
po każdym podrzucie robimy obrót: raz w lewo, raz w prawo
10. Siadamy. Na ustalony znak jak najszybciej podrywamy się z podłogi i klaszczemy.
Ćwiczenie uspokajające:

Maszerowanie przy ulubionej piosence.
2. A teraz trochę matematyki. Znajdź i wykonaj 4 poniższe karty pracy Biedronki
matematyczne. Jeżeli nie masz możliwości ich wydrukowania wykonaj karty wodząc palcem
po ekranie.
https://www.janauczycielka.blog/2020/05/biedronki-matematyczne.html
3. Karta pracy, cz. 4, s. 40
20.05.2020r. środa
1. Słuchanie piosenki Fasolki „Motyle na łące”.
https://www.youtube.com/watch?v=bMLsDqD86-E
2. Wypowiedzi dzieci na temat wysłuchanej piosenki.
3. Cykl rozwojowy motyla – obejrzyj 2 krótkie filmy edukacyjne
a. https://www.youtube.com/watch?v=M3Ib9O_5das
b. https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA
4. Karta pracy, cz.4, s. 38,39,41
5. Praca plastyczna – MOTYLE na łące.
Wykonaj pracę inspirując się filmikiem. Przygotuj gąbkę do mycia naczyń, gumkę
recepturkę, farbki, pędzelek, kredki oraz kartkę.
https://www.facebook.com/463673670401599/videos/125817345503216/
21.05.2020r. czwartek
1. Zagadki. Udziel odpowiedzi na poniższe zagadki, a dowiesz się, o czym lub o kim
będziemy dziś rozmawiali.
Latem krążę,
ile sił,
zbieram z kwiatów
złoty pył.
Zgrabne domki w sadzie mają,
miód w tych domkach wyrabiają.
Jest pracowita,
a cały jej trud,
z pewnością docenisz,
jeśli lubisz miód.

Pasiasta, wśród kwiatów
lata dookoła.
Dzięki niej masz miodek.
Wiesz już, kto to? …!
2.Obejrzyj bajkę edukacyjną „Pszczoła miodna”
https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8
3. Dlaczego pszczoły są pożyteczne? Obejrzyj film, a poznasz odpowiedź na to pytanie.
https://www.youtube.com/watch?v=q9Uixqa6AO8
4. Karta pracy, cz.4, s. 42
5. Praca plastyczna – Pszczoła
Wykonaj dowolną pszczółkę z papieru inspirując się poniższym filmem. Przygotuj papier,
klej, nożyczki, kredki, mazaki.
https://www.youtube.com/watch?v=gpNJJ1sa0Qo
22.05.2020r. piątek
Podczas dzisiejszych zajęć podsumujemy zajęcia o ŁĄCE. Dziś tylko ZABAWA. Życzę
miłych wrażeń.
1. Udziel odpowiedzi na zagadki zamieszczone w filmie „Zagadkowa łąka”
https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg
2. Ćwiczenia na spostrzegawczość Łąka – gra interaktywna.
https://view.genial.ly/5eb70cd82fb48d0d930ba33e
3. Na jaką głoskę – gra interaktywna łąka. Zaznacz właściwą literę.
https://view.genial.ly/5eb6466a639bfa0d0fdc1978
4.Sudoku dla początkujących – łąka. Zagraj w grę dopasowując obrazki.
https://view.genial.ly/5eb95b807792c20d16619660

