Propozycja zajęć dla trzylatków na poniedziałek (1.06.2020r.)
Temat tygodniowy: „Dzień Dziecka”

Temat dnia: „Nasze prawa”
Zadanie 1
Posłuchaj uważnie wiersza „Zabawa – nasze prawo” Witolda Szwajkowskiego.
Dzieci mają różne prawa,
ale głównym jest zabawa,
więc popatrzmy w lewo, w prawo,
jaką zająć się zabawą.
Z kolegami albo sami,
bez zabawek, z zabawkami,
czy w mieszkaniu, czy na dworze,
każde z nas się bawić może.
Kto się bawi, ten przyznaje,
że zabawa radość daje,
i czas przy niej szybko leci,
więc się lubią bawić dzieci.

Odpowiedz na pytania:
Co dzieci lubią robić?;
Czym jest zabawa?;
W co ty lubisz się bawić?;
Z kim lubisz się bawić?.

Pamiętaj, że każde dziecko ma swoje prawa.
Dzieci podobnie jak dorośli są właścicielami pewnych praw i wolności.
Nazywają się one prawami człowieka. Źródłem tych praw jest godność człowieka, zwana również
człowieczeństwem.
Obejrzyj obrazki przedstawiające twoje prawa i opowiedz o nich.

Zadanie 2
Wykonaj kartę pracy zgodnie z instrukcją. Najpierw policz dzieci, następnie ilość balonów, które ma
każde dziecko. Na końcu wskaż i pokoloruj dziecko, które ma najwięcej balonów.

Zadanie 3
Zapraszamy do zabawy muzyczno – ruchowej przy piosence „Kto wyżej skacze?” ↓
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

Propozycja zajęć dla trzylatków na wtorek (2.06.2020r.)
Temat tygodniowy: „Dzień Dziecka”
Temat dnia: „Nasze obowiązki”
Zadanie 1
Na początku posłuchaj zagadek. Podaj prawidłową odpowiedź, a następnie naśladuj ruchem
rozwiązanie każdej zagadki.

„Co to za zabawka
kół ma bez liku
i pędzi jak na wyścigu.”
(dzieci naśladują samochody, swobodny bieg, ręce
ułożone tak, jakby trzymały kierownicę).

„Co to za zabawka:
choć nie płacze wcale,
raz zakładasz jej pieluszkę, a raz korale.”
(dzieci naśladują lalki – marsz na sztywnych nogach).

„Co to za zabawka:
lubi grać w nogę, lubi grać w rękę,
gdy chcesz ją złapać, ucieka prędko.”
(dzieci naśladują piłeczki: podskoki obunóż, uginanie kolan).

„Pluszowy przyjaciel
z oklapniętym uszkiem
wskakuje wieczorem
pod twoją poduszkę.”
(dzieci naśladują sposób chodzenia misia – na czworakach).

„Możesz z nich zbudować
razem z kolegami
kolorowy domek
z dachem i oknami.”
(dzieci naśladują budowanie wieży z klocków).
Zadanie 2
Zapraszamy do zabawy dydaktycznej „Nasze zabawki”.

Weź swoje ulubione zabawki i połóż je na podłodze. Poproś osobę dorosłą o zaznaczenie koła
(tasiemką, sznurkiem itp.). Opowiedz dlaczego wybrałeś te zabawki. Następnie zgodnie z poleceniami
osoby dorosłej wkładaj zabawki do koła.
- Zapraszam do koła małe zabawki;
- Zapraszam do koła te, które mają głowę;
- Zapraszam do koła te, które są małe i z kołami;
- Zapraszam do koła te, które są np. miękkie i brązowe;
- Zapraszam do koła te, które są np. duże i plastikowe.
(Należy zwrócić uwagę, czy zabawka wkładana przez dziecko spełniła kryteria podane w poleceniu).
Co należy zrobić po skończonej zabawie?
Pamiętaj o swoich obowiązkach.
Ustal wspólnie z rodzicami, jakie są twoje obowiązki.

Zadanie 3
Zgodnie z zasadą, że ruch to zdrowie kolej na ćwiczenia ruchowe.
Zaproś do zabawy rodziców.

– zabawa dowolną piłką: podrzuty, podrzuty i klaśnięcia w dłonie, kozłowanie;
– leżenie przodem (naprzeciwko leży mama lub tata): rzucanie piłką w stronę rodzica
(na zmianę)
– siad skulny: rzut piłką stopami w stronę mamy lub taty, rodzic łapie piłkę rękoma i odrzuca także
stopami.
Zadanie 4
Praca z KP2.33 – Pokoloruj balony i policz te z krótkimi sznurkami, te z długimi oraz wszystkie razem.
Rodzic prosi aby dziecko wskazało balony z długimi i krótkimi sznurkami.
Miłej zabawy!

Propozycja zajęć dla trzylatków na środę (3.06.2020r.)
Temat tygodniowy: „Dzień Dziecka”
Temat dnia: „Wspólnie się bawimy”
Zadanie 1
Czy wiesz jak nazywa się ten kształt? – zapraszamy do nauki figur geometrycznych.
Poniższy link ci w tym pomoże↓
https://www.youtube.com/watch?v=GnTRd2MQc1s

Zadanie 2
Zachęcamy do udziału w zabawach ruchowych. Możesz bawić się w domu lub w ogrodzie.
Zaproś do zabawy rodzeństwo albo rodziców.

Zabawa 1 „Kostka lodu”
Każdy uczestnik zabawy otrzymuje plastikowy kubeczek z kostką lodu.
Zabawę wygrywa ta osoba, która poprzez swoje kreatywne działania sprawi, że jego kostka rozpuści
się najszybciej.
Zabawa 2 „Wyścig w kartonowych butach”
Uczestnicy zabawy mają na nogach np. kartonowe pudełka tak, żeby można było wsunąć do nich
stopę. Zabawa polega na pokonaniu toru przeszkód: slalom, przejście po wyznaczonej linii itp.
Możesz wspólnie z rodzicami wymyśleć swój tor przeszkód.
Zabawa 3 „Bączki z guzików”
Każdy uczestnik otrzymuje duży guzik. Na twardej powierzchni wprawia guzik w ruch obrotowy – tak
jak bączki. Wygrywa ta osoba, której guzik najdłużej się kręcił.
Zabawa 4 „Łaskotki”
Poproś rodzica i utwórzcie parę. Każde z was ma np. piórko, listek w prawej ręce. Trzymacie się za
lewe ręce i łaskoczecie po twarzy. Zwracamy uwagę na delikatność w zabawie.
Zabawa 5 „Banieczki z pięści”
Zanurzamy dłoń w płynie do baniek, zwijamy ją w luźną pięść i dmuchamy.

Zadanie 3
Zabawa matematyczna „Ile guzików?”

Potrzebne będą koszyk z guzikami i kostka do gry. Rodzic rzuca nią i sprawdza liczbę wyrzuconych
oczek. Przelicza je głośno, wskazując je palcem. Następnie wyjmuje z koszyka taką samą liczbę
guzików. Dziecko przelicza je głośno razem z rodzicem. W zależności od potrzeb rodzic zalepia na
kostce ściankę ze zbyt dużą liczbą oczek lub nakleja karteczkę z odpowiednią ilością oczek (np. 2,3,4).

Propozycja zajęć dla trzylatków na czwartek (4.06.2020r.)
Temat tygodniowy: „Dzień Dziecka”
Temat dnia: „Nasze marzenia”
Zadanie 1
Ułóż się wygodnie na dywanie lub kanapie i posłuchaj wiersza Juliana Tuwima
„Dyzio marzyciel”. Link poniżej↓
https://www.youtube.com/watch?v=C2z6YLfOPUk

Położył się Dyzio na łące,
Przygląda niebu błękitnemu
I marzy…
Jaka szkoda, że te obłoczki płynące
Nie są z waniliowego kremu…
A te różowe, że to nie lody malinowe.
A te złociste pierzaste, że to nie stosy ciastek…
I szkoda, że całe niebo
Nie jest z tortu czekoladowego…
Jaki piękny byłby wtedy świat.
Leżałbym sobie, jak leżę,
Na tej murawie świeżej,
Wyciągnąłbym tylko rękę
I jadł… i jadł… i jadł…

Teraz usiądź wygodnie i odpowiedz na pytania:
- Co robił Dyzio na łące?
- O czym marzył?
- Co innego mogą przypominać chmury?
Opowiedz rodzicom o swoich marzeniach.
Poproś osobę dorosłą o watę i niebieską kartkę, a następnie ułóż chmury na niebie.
Zamiast waty można wykorzystać wełnę, bibułę lub pogniecione kawałki gazety.
Miłej zabawy!
Następnie w KP2.34 narysuj w chmurze wybrane marzenie Dyzia (na podstawie wcześniej
wysłuchanego wiersza)
Zadanie 2
Zachęcamy do zabawy ruchowej „Po kamykach” H. Trasińskiej

Idą dzieci równą drogą,
Po kamyczkach iść nie mogą,
Po kamyczkach hop, hop, hop,
Do dołeczka skok.

Dzieci maszerują po obwodzie koła.
Dzieci stają na palcach.
Dzieci wykonują trzy podskoki obunóż.
Dzieci wykonują przysiad podparty.

Pora wracać. Kto się znuży,
Ten odpocznie po podróży.
Dom już blisko…, nogi w ruch,
Kto zwycięży – zuch!

Dzieci maszerują rytmicznie.

Zadanie 3
Zabawa „Poszukiwacze skarbów”

Dzieci biegną na palcach, na słowo
„zuch” zatrzymują się w bezruchu.

Do tej zabawy potrzebne będzie pudełko (np. po butach) wypełnione kulkami z gazety.
Wśród tych kulek ukryte są skarby (np. przybory do malowania: pędzelek, farba w słoiczku; warzywa:
marchew, ziemniak, pietruszka; przybory do mycia: mydło w kostce, szczoteczka do zębów, pasta;
drobne zabawki: klocki, samochodzik, mała maskotka).
Zadaniem dziecka jest odszukanie skarbów w pudełku, nie można wysypywać gazetowych kulek.
Dziecko za pomocą dotyku rozpoznaje przedmiot, nazywa go i określa do czego służy.

Propozycja zajęć dla trzylatków na piątek (5.06.2020r.)
Temat tygodniowy: „Dzień Dziecka”
Temat dnia: „Dzieci na świecie”
Zadanie 1
Usiądź wygodnie i posłuchaj uważnie opowiadania „Nowa koleżanka” Tomasza Kruczka.

Posłuchajcie, co się stało, kiedy byłam dzisiaj w przedszkolu! Nie zgadniecie! Mamy nową koleżankę.
Przyjechała do nas z bardzo, bardzo dalekiego kraju, choć Tomek uważa, że wcale nie!
Rano siedzieliśmy wszyscy grzecznie w kole i słuchaliśmy, jak nasza pani opowiada bardzo
śmieszną historię o misiu, który jadł konfitury. Nagle drzwi się otworzyły i stanęła w nich pani
dyrektor.
.– To jest wasza nowa koleżanka – powiedziała pani dyrektor. – Bądźcie dla niej szczególnie
mili, bo przyjechała do nas z bardzo daleka. Z samych Chin. Ma na imię Różyczka
i od dzisiaj będzie chodziła do nas do przedszkola.
– Ojej – zdziwił się Wojtek – z samych Chin? To strasznie daleko, chyba dalej, niż mieszka
mój dziadek.
– A gdzie mieszka twój dziadek, Wojtku? – spytała pani dyrektor.
– W Anglii – z dumą odpowiedział Wojtek.
– Chiny są dalej niż Anglia i trzeba podróżować w zupełnie inną stronę – powiedział Maciej.
Różyczka tymczasem podniosła głowę i wszyscy zobaczyliśmy, że ma okrągłą buzię i niesamowite
skośne oczy. Zobaczyliśmy też, że lalka także miała skośne oczy i okrągłą buzię.
Kiedy tylko pani ogłosiła czas zabawy, podeszła do mnie i powiedziała:
– Tolu, bardzo proszę żebyś się zaopiekowała Różyczką – powiedziała – pokaż jej zabawki
i książeczki.
– Dobrze, proszę pani – powiedziałam i od razu podeszłam do nowej koleżanki.
– Cześć, jestem Tola – przedstawiłam się. – Chcesz się z nami pobawić?
– Cześć! – krzyknął, podbiegając do nas, Tomek – Czy ty jesteś z bajki? Ja mam na imię
Tomek i jestem rycerzem, który walczy ze smokami. A czy ty jesteś księżniczką?
Różyczka popatrzyła na niego i odpowiedziała szybciutko w jakimś zupełnie nieznanym języku.

– I co teraz? – zmartwił się Tomek. – Nic nie rozumiem. Ona mówi po chińsku, a ja nie znam
chińskiego.
– Ale mnie zrozumiesz – szepnęła porcelanowa lalka – przecież ty znasz język zabawek. A język
zabawek jest taki sam na całym świecie. I lepiej nie opowiadaj Różyczce, że walczysz ze
smokami! U nas smoki są dobre i nikt z nimi nie walczy!
– Dobre smoki? – Tomek zrobił wielkie oczy. – Czy wy jesteście z bajki?
– Oczywiście, że nie – zaśmiała się lalka – jesteśmy z daleka, z Chin, a teraz będziemy mieszkać
z wami w Polsce. Rodzice Różyczki prowadzą tu restaurację z chińskim jedzeniem.
– O! Chińskie jedzenie – ucieszył się Wojtek – tata mnie kiedyś zabrał do takiej restauracji.
To było pyszne. Tylko że trzeba było jeść pałeczkami.
– Wiecie co, w tych Chinach jest zupełnie inaczej niż u nas! – zadecydował Tomek. – Jedzą
pałeczkami i mają dobre smoki. Dziwne to wszystko.
Różyczka znowu powiedziała coś bardzo szybko i wyjęła z plecaka album ze zdjęciami.
Usiedliśmy na dywanie, a dziewczynka zaczęła pokazywać nam te zdjęcia i tłumaczyć coś
w swoim języku.
– To jest miejsce, z którego przyjechaliśmy – powiedziała porcelanowa lalka – to są Chiny.
A na tych zdjęciach była ulica zupełnie taka jak u nas, tylko nie było tylu samochodów, za to
mnóstwo rowerów i motocykli. I był dom podobny do mojego, tylko miał więcej pięter. Było też
przedszkole takie samo jak u nas, tyko wszystkie dzieci były podobne do Różyczki i nawet pani
była do niej podobna. Było też ZOO, a w nim śmieszne biało-czarne misie. Było też zdjęcie święta
obchodzonego na ulicy i był tam wielki kolorowy smok! Zupełnie inny niż te z naszych bajek.
– Wiecie co? – powiedział Wojtek cicho. – W tych Chinach jest wszystko inne, a jednak bardzo
podobne. Takie same domy i przedszkola, i dzieci.
Na ostatnim zdjęciu było dwóch starszych ludzi. Siedzieli na ławce przed domem. Byli trochę
dziwnie ubrani, ale uśmiechali się i machali rękami.
– To dziadek i babcia Różyczki – szepnęła porcelanowa lalka – zostali w Chinach i ona bardzo
za nimi tęskni.
I rzeczywiście, dziewczynka przestała nagle mówić i bardzo posmutniała. Wyglądała tak,
jakby miała się zaraz rozpłakać.
– Nie martw się – powiedziałam i objęłam Różyczkę – jeśli będziesz bardzo tęsknić za babcią
i dziadkiem, pojedziemy do moich. Podzielę się nimi z tobą. Też są bardzo mili!
I choć pewnie mnie nie zrozumiała, to jednak przestała się smucić i znowu zaczęła coś szybko
mówić, pokazując palcem to na mnie, to na Tomka i Wojtka.
Ależ oczywiście! – odparłam po polsku – będziemy się z tobą bawić i zostaniemy przyjaciółmi.
Skąd wiedziałaś, o co jej chodzi? – spytał Tomek. – Przecież nie znasz chińskiego.
– Ale znam inne dzieci – powiedziałam – a dzieci wszędzie są takie same. Chcą się bawić
i mieć przyjaciół.
Różyczka z przejęciem pokiwała głową.
Dzieci wiele jest na świecie,
więc kolegów można mieć
w każdym kraju, w którym chcecie,
Tylko trzeba tego chcieć.

Spróbuj teraz odpowiedzieć na pytania:
- Kto przyszedł do przedszkola Toli i Tomka?
- Czy Różyczka była z naszego kraju?
- Czy dzieci rozumiały język, w którym mówiła?
- Czy wyglądała tak samo jak inni?
- Co było w niej podobnego do nas?
- Za kim tęskniła?
- Czy koniecznie trzeba rozumieć inny język, żeby się razem bawić?

Zadanie 2
Zapraszamy do zabawy plastycznej „Kwiat dzieci świata”.
Na środku kartki przyklej z pomocą osoby dorosłej duże koło. Kolorowe płatki powstaną z odbicia
twoich dłoni.
Pomaluj swoją dłoń farbą i odciskaj ją wokół koła. Użyj różnych kolorów farb, tak jak różne są dzieci
na świecie. Poproś o pomoc osoby dorosłe.
To będzie na pewno piękny kwiat.

Zadanie 3
Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki Majki Jeżowskiej „Kolorowe dzieci”.
Link do piosenki poniżej↓
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4

Czy wiecie jak witają się polskie dzieci? (przez podanie ręki, przybicie piątki, przybicie „żółwika”).
Dzieci z innych krajów też się witają np. Japończycy poprzez złożenie rąk i ukłon, Eskimosi - nosami,
Afrykanie poprzez klaskanie i podskakiwanie).
Poruszaj się w rytm piosenki - na przerwę w muzyce witaj się z rodzicami, rodzeństwem: jak Japonka,
Eskimos, Afrykanin i polskie dziecko.

Przypominamy adresy e-mail grup 3-latków:
Grupa I „Biedronki”: biedronkigrupa1@wp.pl
Grupa II „Żabki”:
zabki-grupa2@wp.pl
Grupa III „Motylki”:
motylkiprzedszkole@vp.pl

