
Tydzień 16 marca – 20 marca

Przedstawiamy plan zadań i czynności do wykonania w ciągu najbliższego tygodnia.

1.  Nadal  proszę ćwiczyć z  dziećmi podział  słów na sylaby,  z  tym że po każdej  podanej  przez
Państwa sylabie dziecko wykonuje proste ćwiczenie,  np. klaśnięcie w dłonie trzy razy lub dwa
przysiady  lub  obrót.  Słowo dziecko  powinno  podać  po  usłyszeniu  wszystkich  sylab,  np.:  MA
(dziecko robi dwa przysiady) MA (dziecko robi dwa przysiady). Każdego dnia po 15 minut (czas
zawsze można podzielić na kilka bloków, np. 3 razy po 5 minut)

2. Bawimy się w zagadki typu:
• Jaka jest pierwsza głoska w słowie…
• Jaka jest ostatnia głoska w słowie...
• Pierwsza osoba wymyśla słowo, a druga podaje słowo zaczynające się na ostatnią głoskę

pierwszego słowa itd.

3.  W tym  tygodniu  przygotowujemy  kolorowy  bączek.  Potrzebne  będą  kartonik,  biała  kartka,
kredki, moneta. Sposób przygotowania: Odrysowujemy koła na kartonie i na białej kartce. Koło na
białej  kartce  kolorujemy  według  własnego  pomysłu  (zdjęcie  poglądowe  poniżej).  Naklejamy
kolorowe koło na kartonowe i robimy nacięcie (robią to rodzice) pośrodku koła tak, aby włożyć tak
monetę. Bączek gotowy.

4. Proszę ćwiczyć z dziećmi wiązanie butów, szlafroka, itp. (każdej rzeczy, którą można zawiązać
w kokardkę).

5. Powtarzamy cyfrowe zapisy liczby 7, 8, 9. Aktywności z tym związane mogą być różne poprzez
pisanie cyfr na kartce, palcem na zaparowanej szybie, odrysowywaniu cyfr  jakby przez kalkę (do
kartki  na której  rodzic napisze cyfry przykładamy drugą kartkę,  przy oknie dziecko jedną ręką
przytrzymuje kartki a drugą ręką rysuje niejako po śladach).

6. Powtarzamy przeliczanie na zbiorach w zakresie do 9, np. ile jest klocków czerwonych a ile
zielonych; albo ile potrzebujemy łyżek aby nakryć do stołu; albo ile nóg mają dwa krzesła; albo ile
jest w naszym domu okien; albo ile drzew widać za oknem; itp.



7. Powtarzamy też liczby porządkowe, np. jaka książka stoi czwarta na półce (zawsze licząc od
lewej  strony);  albo  np.  przez  okno  liczymy  samochody  i  podajemy,  który  z  kolei  samochód
przejechał czerwony; albo kto usiadł do stołu jako trzeci; itp.

8. Każdego dnia dzieci powtarzają pory roku, miesiące i dni tygodnia.

9. W ciągu tygodnia ćwiczymy rzuty do celu (np. skarpetki do kosza na pranie; nakrętki plastikowe
wrzucamy do pudełka lub wiaderka)  

10. Dzieci pomagają w domowych czynnościach:
• nakrywają do stołu
• pomagają wieszać pranie 
• segregują pranie
• dobierają w pary skarpetki
• wycierają kurz z szafek 

11. Wykorzystajcie Państwo ten czas, aby zagrać z dzieckiem w gry planszowe. W czasie gry dzieci
uczą się nie tylko przeliczania, ale także logicznego i strategicznego myślenia.

12. Przedstawiamy linki do filmów, gdzie dzieci ćwiczą jogę dla dzieci. Pierwszy film to doskonałe
wprowadzenie do tematu, polecamy obejrzenie wspólnie z dziećmi. Drugi film to już rozgrzewka
i kilka ćwiczeń, łącznie 8 minut dla zdrowia. Wykonujemy w domu każdego dnia.

• https://www.youtube.com/watch?v=cnsoIkCjee4
• https://www.youtube.com/watch?v=sx_Cj-7DgXQ

W drugim tygodniu zadania będą przekazywane poprzez portal LIBRUS.
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