
Witajcie w poniedziałek!

W tym tygodniu temat może być tylko jeden: Wielkanoc. 
Chociaż w tym roku będzie ona inna, niż dotychczasowe, to przecież nie

pozwolimy zepsuć sobie świątecznego nastroju, prawda? 

Drodzy  Rodzice,  porozmawiajcie  z  dzieckiem  o  przedświątecznych  przygotowaniach
i  o  czynnościach,  jakie  trzeba  wykonać  w  domu  przed  świętami,  opowiedzcie  im
o  zwyczajach  związanych  z  tymi  świętami.  Może  razem  zasiejecie  rzeżuchę  albo  zrobicie
dekoracje świąteczne? 

Opowiedzcie dzieciom o zwyczaju malowania i ozdabiania jajek na święta. Takie pomalowane
jajka to pisanki, obejrzyjcie na te na zdjęciu. 

Niech dzieci przeliczą wszystkie pisanki, potem przelicza pisanki czerwone, niebieskie i żółte,
wskażą pisankę w wybranym przez was kolorze.

Obraz: pl.pinterest.com

Obejrzyjcie z dziećmi prezentację na temat wielkanocnych zwyczajów:

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


Drogie Misie, przyjrzyjcie się małej i wielkiej, pisanej i drukowanej literze F, f. 
Porozmawiajcie z rodzicami o tym, co wam przypomina ta litera. A może spróbujecie wymienić  
rzeczy, których nazwy rozpoczynają się tą literą.



Zadanie.  Pokoloruj pola, na których znajduje się mała lub wielka litera F, f.

Rodzicu, zwróć uwagę na prawidłowe trzymanie kredki.

Obraz: https://miastodzieci.pl/kolorowanki/ukryte-literki-litera-f/

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/ukryte-literki-litera-f/


W ramach realizacji innowacji Klucz do uczenia się – moduł  Matematyka sensoryczna,
zachęcamy do wykonania z dziećmi następujących zadań.

Cele: Rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów pod względem wielkości.

Spójrzcie  uważnie  na  piłki.  Mają  one  różną  wielkość  (duża,  średnia,  mała).
Teraz  z  Waszymi  Rodzicami  lub  osobą  dorosłą  porozmawiajcie  o  wielkości  tych  piłek
i zadecydujcie, która jest duża, która średnia, a która mała. Czym piłki się jeszcze różnią?

Spójrzcie uważnie na misie, które  różnią się  wielkością (duży, średni ,mały).

Teraz z Waszymi Rodzicami lub osobą dorosłą porozmawiajcie o wielkości tych misiów

 i zadecydujcie, który z nich jest duży, który średni, a który mały. Czy misie wyglądają tak samo?



Spójrzcie teraz uważnie na lalki. One również różnią się wielkością (duża, średnia, mała).

 Teraz z Waszymi Rodzicami bądź osobą dorosłą porozmawiajcie o tych lalkach i zadecydujcie,

            która jest duża, która średnia, a która mała. Czym one się jeszcze od siebie różnią?


