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1) „Pojazdy” – dopasowywanie pojazdów do miejsca, w jakim się poruszają.
 Utrwalenie wiadomości o pojazdach lądowych, powietrznych i wodnych.
 Przyjrzyj się pojazdom i nazwij je.
 Zastanów się, który z nich poruszał się będzie w powietrzu, który po drodze, który na powierzchni wody, a który po torach. Połącz kreską pojazdy z odpowiednimi miejscami, w których się poruszają. Każdą kreskę narysuj innym kolorem kredki.
„A ram sam sam” – poranna zabawa ruchowa.
 Rozwijanie sprawności ruchowej.
 Kształtowanie umiejętności tańczenia prostych układów ruchowych do muzyki.
 Zaproś do zabawy całą rodzinę. Zatańczcie wspólnie taniec, naśladując ruchy pokazywane w nagraniu układu tanecznego do piosenki „A ram sam sam” (https://youtu.be/XdZ5R0Ixmlg/).
 Pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

2) „Cztery pory roku” – oglądanie ilustracji przedstawiających cztery pory roku; nazywanie pór roku
oraz określanie charakterystycznych cech każdej z nich.
 Kształtowanie umiejętności nazywania pór roku i wymieniania ich w odpowiedniej kolejności.
 Kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku.
 Kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian w funkcjonowaniu człowieka w różnych porach roku – podejmowanych czynnościach, ubiorze.
Należy przygotować:
 ilustracje pór roku (nie ma konieczności drukowania ich),
 ilustrację przedstawiającą dziewczynki w ubraniach dostosowanych do pogody panującej najczęściej podczas danej pory roku (nie ma konieczności drukowania jej).
 Nazwij poszczególne pory roku, pokazując je jednocześnie na obrazkach.
 Powiedz, co zmienia się w przyrodzie w kolejnych porach roku.
 Powiedz, co robią ludzie wiosną, co latem, co jesienią, a co zimą.
 Powiedz, jaka pogoda jest najczęściej wiosną, jaka latem, jaka jesienią, a jaka zimą.
 Powiedz, jak należy się ubierać wiosną, jak latem, jak jesienią, a jak zimą. Spróbuj odgadnąć,
na jaką porę roku jest przygotowana każda z dziewczynek na obrazku.

3) „Rytmy czterech pór roku” – układanie rytmu z wykorzystaniem symboli czterech pór roku.
 Kształtowanie umiejętności układania rytmów obrazkowych.
 Wdrażanie do dostrzegania cykliczności pór roku.
Należy przygotować:
 ilustracje symboli czterech pór roku (wydrukowane i przecięte wzdłuż linii).
UWAGA: Rodzic układa trzy sekwencje obrazków: kwiat, słońce, liść, płatek śniegu, kwiat, słońce,
liść, płatek śniegu, kwiat, słońce, liść, płatek śniegu. Pamiętać należy, aby obrazki ułożone były
od lewej strony dziecka.
 Przyjrzyj się rytmowi, który ułożył rodzic. Wymień po kolei, jakie obrazki są ułożone przed tobą
(kwiat, słońce, liść, płatek śniegu itd.)
 A teraz układaj dalej pozostałe obrazki w taki sam sposób (dziecko kontynuuje rytm do momentu, aż wykorzysta wszystkie obrazki).
 Powiedz, z jakimi porami roku kojarzą ci się te obrazki?
Odpowiedź:
 kwiat – wiosna
 słońce – lato
 liść (kolorowy) – jesień
 płatek śniegu – zima
 Teraz nazywaj po kolei pory roku, jakie są przedstawione na obrazkach w ułożonym przez rodzica i ciebie rytmie (wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień, zima itd.).

4) Zabawy dowolne.
 Pobaw się ulubionymi zabawkami.

Źródła obrazków:
 karta pracy „Pojazdy”
 https://pl.pinterest.com/
 ilustracje do zabawy dydaktycznej „Cztery pory roku”
 https://pl.pinterest.com/
 ilustracje symboli pór roku
 https://blizejprzedszkola.pl/

