Freblowskie Poranki dla dzieci - harmonogram dla rodziców
11—15.05. 2020 r. godz. 10.00

Dzień

Data

Aktywności

11.05.2020
12.05.2020
13.05.2020

środa

wtorek

poniedziałek

- zapoznanie z nową
wyklaskiwanką, zabawy
ruchowe

Co się przyda?

Zadania dodatkowe

patyczki np. higieniczne lub
wykałaczki/ zapałki

-poćwiczcie z dzieckiem w domu,
nauczcie się rymowanki (do pobrania)
-poćwiczcie skakanie na skakance lub
wyklejcie na podłodze schemat do gry
w klasy
zrób z grochu lub ciecierzycy i
wykałaczek kształt kwadratu,
trójkąta, zanurzaj go w płynie do
robienia baniek i obserwuj tęczowe
powłoki (intuicyjne poznawanie pola
powierzchni)

- utrwalanie nazw dni
tygodnia, zabawy
naśladowcze, przyrodnicze
(odpowiadanie na pytaniejak powstaje tęcza?);
utrwalanie kolorów w j.
angielskim,

- kolorowe kredki

- zabawy matematyczne
(dodawanie, znaki
równości, mniejszości,
większości), zabawy

- klocki, drobne elementy

-narysuj swoje ulubione zwierzątko z

do zabaw matematycznych
(10), 2 patyczki; zielone
rękawiczki/ skarpetki (na
dłonie), dwa talerzyki,
patyczki w kolorze żółtym
i czarnym lub paski
czarnego i żółtego papieru

łapkami lub skrzydełkami

ruchowe, odtwarzanie
rytmów

(czerwona, pomarańczowa,
żółta, zielona, błękitna,
granatowa, fioletowa),
słomka nacięta na końcu na
krzyż, płyn do puszczania
baniek (woda z mydłem lub
płynem do naczyń),
namoczone ziarna
ciecierzycy lub grochu (12
godzin), wykałaczki

-Pszczoła- wyklej paski żółte i czarne
w rytmie, dorysuj głowę i odnóża
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14.05. 2020
15.05.2020

Piątek

czwartek

11—15.05. 2020 r. godz. 10.00

- utrwalanie kształtów
figur geometrycznych,
ćw. buzi i języka, zabawy
dźwiękonaśladowcze

chustka higieniczna lub
arkusz ręcznika
papierowego, kartka, kredki

Odrysujcie swoje dłonie w
różnych układach, zamieńcie je w
co chcecie, swoimi pomysłami
podzielcie się z nami w
komentarzach po filmem z
poranka

- rozwiązywania zagadek

7 pasków zielonego
papieru- każdy dłuższy od
kolejnego o 2- 2,5 cm,
kolorowe klocki lub inne
elementy (niebieski, biały,
żółty, fioletowy, czerwony.
pomarańczowy, zielony), *
obrazki/ ilustracje owadówdo pobrania lub
narysowania

Narysuj obrazek wiosenny
podsumowujący tydzień

słownych, zabawy ruchowe,
zabawy matematyczneporównywanie długości,
utrwalanie liczebników
porządkowych, utrwalanie
znajomości nazw kolorów

