
Piątek, 15.05.

Dzień dobry!

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Dzisiaj na naszej łące spotkamy 

bardzo pożytecznego owada. Dowiemy się jakie ma zwyczaje i co tak naprawdę robi na naszej łące.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z załączników w 

czasie zabawy.

Pracowite pszczoły.

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, kartka A4 niebieska, żółta farba, 

butelka po wodzie 0,5l, symbole z załącznika

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć, ale też 

zaśpiewać do jakieś znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..)

DZISIAJ PIĄTEK  x 2

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza)

NA ZAJĘCIA DO NAS  

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce)

UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE,

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie)

Posłuchaj  piosenki, dzięki której dowiesz  się kogo dziś spotkamy na łące.

Zapraszam do zabawy!

https://www.youtube.com/watch?v=g92jyNnhEqo Pszczółka BZzz

https://www.youtube.com/watch?v=g92jyNnhEqo


Posłuchaj i odgadnij o czym jest wierszyk. 

Czytamy dziecku zagadki i dajemy do wyboru kilka symboli, aby mogło odgadnąć zagadkę.

SŁONECZNO ZŁOTY,

PACHNĄCY JAK KWIATY,

SŁODZIUTKI SMAKOŁYK

DLA MNIE I DLA TATY (MIÓD)

LATEM KRĄŻĘ,

ILE SIŁ,

ZBIERAM Z KWIATÓW

ZŁOTY PYŁ (PSZCZOŁA)

Brawo! Świetnie sobie poradziłeś zagadkami.

Rozmowa na temat pszczół i miodu. Pytamy dziecko jak wygląda pszczoła. Czy rozpoznaje 

charakterystyczne paski. Możemy posilić się symbolami z zajęć o biedronce (paski, kropki).

Dajemy dziecku do spróbowania miód (dzieciom, które mogą jeść pieczywo zróbmy kanapkę z 

miodem, możemy też dodać miód do jogurtu lub posłodzić nim herbatę). 

Czy pszczoły są w kropki?

Czy pszczoły są w paski?

Pszczoły to bardzo pracowite owady. Dzięki nim mamy w domu miód, który osładza nam 

życie.

Czy lubisz miód?

Chcesz spróbować?

Zapraszam Cię na film. Dowiesz się z niego różnych ciekawych rzeczy, np. Gdzie mieszka 

pszczoła. Wspólnie oglądamy film. Staramy się tłumaczyć i podkreślać rzeczy ważne poprzez 

użycie symbolu. 

https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE  Z kamerą wśród pszczół

My też sobie zrobimy taki plaster miodu. Zapraszam do zrobienia pracy plastycznej.

Potrzebne nam będzie: butelka po wodzie, żółta farba i niebieska kartka.

Maczamy końcówkę butelki w żółtej farbie i stemplujemy koła jedno przy drugim tworząć komórki

plastra miodu. Na wykonaną prace przyklejamy dwie pszczółki z załącznika.

https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE


Gotowe! Piekny plaster miodu.

 Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres

mailowy: domowo393@gmail.com

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.


