GRUPA 4,5-LATKI
Materiały edukacyjne na okres od 12 do 16 października 2020r.
Wychowawca: Agata Bober

Temat kompleksowy: Jesień na działce.
Witam wszystkich serdecznie, mam nadzieję, że nauczanie zdalne odbędzie tylko przez
tydzień. Przesyłam Państwu materiały na cały tydzień, rozpisane na każdy dzień. Można wykonać
z dzieckiem wszystko, lub wybrane zajęcie. Podane linki należy skopiować i wkleić w
wyszukiwarkę:-)

12.10.2020r. (Poniedziałek)
Temat dnia: Warzywa z naszych działek i ogrodów.
W tym tygodniu będziemy się zajmować warzywami z naszych działek i ogrodów.
Na początek moje dzieci przypomnijmy sobie najbardziej popularne warzywa.
Zaprasza Was do tego ufoludek Ubu :-)
https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4
Rozwiązywanie zagadek słownych. Dzielenie nazw warzyw na sylaby (wyklaskując)
Łupina brązowa i w ziemi się chowa.
Gdy mama go obierze,
trafi wnet na nasze talerze (ziemniak).
Gdy ją obieramy,
łezki wyciskamy (cebula).
Zielone liście, biały kwiat.
Kto mnie jadł, na pewno zgadł (kalafior).

Jest czerwony z każdej strony,
a barszcz z niego też czerwony.
Ma gruby brzuszek i ogonek mały.
Będzie z niego barszczyk doskonały (burak).
Każdy z was odgadnie łatwo tą zagadkę,
ma bielutki korzeń i zieloną natkę (pietruszka).
Ząbki ostre, ząbki białe, na przyprawy doskonałe (czosnek).
Okrągła, pękata, rumiana jak słońce.
W środku chowa pestki, jak grosze w skarbonce (dynia).
Po tyczce się wspina w górę.
Zielone łódki ma,
które gdy się ugotują
Kasi bardzo smakują (fasola).
Co to za roślina, po tyczce się wspina,
niejeden ma woreczek a w nim dużo kuleczek (groch).

Dobra gotowana, dobra i surowa.
Choć nie pomarańcza, a pomarańczowa (marchewka).
Jest okrągła i zielona,
liście zbite w głowę ma.
Mama dla nas ją ukisi,
zimą nam surówkę da (kapusta).
Zabawa dydaktyczna „Zbieramy warzywa”.
Dzieci wyciągają z zamkniętymi oczami z worka warzywa i odgadują na podstawie kształtu
i dotyku, jakie warzywo wyjęło.
Praca plastyczna: Słonecznik wykonany z papierowego talerzyka, patyczka po lodach i
nasion słonecznika. Wykonanie podane poniżej w linku.

Do wykonania pracy należy przygotować:
- talerzyk papierowy
- ziarnka słonecznika
- patyczek po lodach
- papier kolorowy w kolorze zielonym (mały kawałek)
- farby: żółta i zielona
- nożyczki, klej
https://www.theresourcefulmama.com/paper-plate-sunflower-craft/

13.10.2020r. (wtorek)
Temat dnia: Jarzynowe witaminki.
Zapraszam chętne dzieci do obejrzenia przedstawienia wykonanego przez przedszkolaki„Bajka o witaminkach zawartych w owocach i warzywach”
https://www.youtube.com/watch?v=N1wB9kCMQWM
Zabawa matematyczna „Warzywka” kształtująca umiejętność przeliczania. Karta pracy do
wydruku
https://mamotoja.pl/pub/gry_i_zabawy/cyferki/policz_Ile_warzywa.pdf
Zapraszam wszystkie dzieci na trochę ruchu i „Jarzynową Gimnastykę”.
https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs

14.10.2020r. (środa)
Temat dnia: Na straganie.
Bardzo zachęcam wszystkie dzieci do wysłuchania piosenki „Na straganie” na podstawie
wiersza Jana Brzechwy
https://www.youtube.com/watch?v=38QNVaK7a-s
„Na straganie”
Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:

"Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze."
"Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!"
Rzecze na to kalarepka:
"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!"
Groch po brzuszku rzepę klepie:
"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?"
"Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu.
Lecz pietruszka - z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może."
"A to feler" Westchnął seler.
Burak stroni od cebuli,
A cebula doń się czuli:
"Mój Buraku, mój czerwony,
Czybyś nie chciał takiej żony?"
Burak tylko nos zatyka:
"Niech no pani prędzej zmyka,
Ja chcę żonę mieć buraczą,
Bo przy pani wszyscy płaczą."
"A to feler" Westchnął seler.
Naraz słychać głos fasoli:
"Gdzie się pani tu gramoli?!"
"Nie bądź dla mnie taka wielka" Odpowiada jej brukselka.
"Widzieliście, jaka krewka!" Zaperzyła się marchewka.
"Niech rozsądzi nas kapusta!"
"Co, kapusta?! Głowa pusta?!"
A kapusta rzecze smutnie:
"Moi drodzy, po co kłótnie,
Po co wasze swary głupie,

Wnet i tak zginiemy w zupie!"
"A to feler" Westchnął seler.

Rozmowa na temat piosenki:
–

Jakie warzywa występują w wierszu?

–

Gdzie znajdują się warzywa?

–

Co powiedziała kapusta?

15.10.2020r. (czwartek)
Temat dnia: Liczymy warzywa.
Owocowo- warzywne karta pracy:
- połącz zieloną linią wszystkie warzywa a czerwoną wszystkie owoce.
- otocz pętlą wszystkie owalne owoce i warzywa,
- połącz obrazki warzyw i owoców z ich cieniami, nazwij je
- owocowo- warzywne bingo,
https://panimonia.pl/2019/03/11/owoce-i-warzywa-karty-obrazkowe-i-zadania/#jp-carousel5253
Zapoznanie dzieci z zapisem cyfrowym liczby 3. Wyklejanie plasteliną szablonu:
http://significadodelosnumeros.com/wp-content/uploads/2016/12/3.gif
Chcecie zobaczyć jak Tiszi i Taszi gotują zupę z warzyw? Serdecznie zapraszam wszystkie
dzieci na ciekawą bajkę edukacyjną :-)
https://www.youtube.com/watch?v=cMidjO_2T2k
Na zakończenia proponuję zabawy i ćwiczenia muzyczno- ruchowe opierające się na
liczeniu do dziesięciu oraz wspierające koordynację ruchową dziecka- Ćwiczenia z
liczeniem „W podskokach”
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=bzboHM5GUzg&fbclid=IwAR1SIsQr
hfSAykTOZz7VxpshYmQqjLpMs-a-iwXpUJx3k8WcovBrZW2stYs&app=desktop

16.10.2020r. (piątek)
Temat dnia: W jesiennym ogrodzie
Zapraszam do wysłuchania wiersza pt.:"W jesiennym ogrodzie" J. Koczanowskiej.
"W jesiennym ogrodzie"
Dojrzałe, kolorowe, słońcem malowane,
witaminek pełne i najzdrowszych soków,
dorodne warzywa śmieją się, żartują,
bo jesień jest na działce najpiękniejsza w roku.
Marchewki i pietruszki plotkują cichutko,
buraczki i ziemniaczki kłócą się zawzięcie,
gdyż ogromna, ruda i pękata dynia
zasłania im słońce i zajęła miejsce.
Czerwone pomidory, ogórki zielone
rozmawiają z fasolką, co weszła wysoko,
by spojrzeć na cały ogród kolorowy
i pomachać płynącym po niebie obłokom.

Rozmowa na temat wiersza:
–

Co robi marchewka i pietruszka na działce?

–

A co robią buraczki i ziemniaczki?

–

Kto rozmawia z fasolką?
Spożywając warzywa i owoce jesteśmy zdrowi i silni. Zobaczcie jak warzywa i owoce
urządziły sobie zawody sportowe- Olimpiada w Jarzynowie.

https://www.youtube.com/watch?v=H0d-zG2Z2-g
Na zakończenie zapraszam do pracy plastycznej- Stemplowanie owocami.
Rysujemy i wycinamy sylwetę słoika, kroimy owoce (jabłko, gruszkę) na połowę, malujemy
farbami w dowolnych jesiennych kolorach i stemplujemy. Wieczko słoika można udekorować
kolorowym papierem, materiałem, bibułą i sznurkiem. Instrukcja w linku poniżej. Życzę dobrej
zabawy:-)

http://kreatywnieaktywnie.pl/jesienne-prace-plastyczne/

Zachęcam do jak najczęstszego przebywania na świeżym powietrzu, obserwowania zmian
zachodzących w przyrodzie oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.
Dodatkowo przypominam o kształtowaniu u dzieci nawyków samoobsługowych: samodzielne
ubieranie się, rozbieranie, spożywanie posiłków😊

