III  Tydzień Gr. III „Dbamy o ziemię”. 
Poniedziałek 12.04.2021r.
Ż jak żaba- wprowadzenie litery ż, Ż małej i wielkiej drukowanej i pisanej. Zapoznanie z nową literą w oparciu o wyrazy: żaba, Żaneta. Głoskowanie i czytanie wyrazów. Uzupełnianie Kart pracy cz. 4 str. 3,4,5,6,7.
Ćwiczenia w czytaniu- Karta pracy str.3 
Zabawy ruchowe z rodzicem lub rodzeństwem:
-  „Dotykamy się”- dziecko z domownikiem- stykanie się głowami, kolanami, stopami, brzuchem, plecami itp.
- „Zapraszam cię do tańca” - Piosenki przedszkolaka - Nasze uszy słyszą świat - YouTube
Taniec w dowolnej improwizacji ruchowej, osłuchanie z słowami i melodią piosenki. 
Wtorek 13.04.2021r.
Zabawa „Budujemy ciszę „Budujemy ciszę - Rytmika cz III - YouTube
	Przyjaciele przyrody – opowiadanie na temat: Kot to jest przyjaciel przyrody? Za pomocą jakich zmysłów poznajemy przyrodę? Dlaczego należy dbać o Ziemię? Oglądanie albumów, książek z roślinnością Polski. Czytanie tekstu: Czytam,piszę…str. 78. Karty pracy str. 8 i 9 – uzupełnianie ćwiczeń. 

„Plakat przyjaciela przyrody” – praca plastyczna. WIOSENNE DRZEWKO praca plastyczna, techniki plastyczne dla dzieci, prace plastyczne wiosna, drzewo - YouTube
Wybieramy dowolną technikę z filmu i wykonujemy pracę.
Ćwiczenia oddechowe: dmuchanie na paski papieru, piórka, firankę w oknie, zielone liski kwiatków domowych -  długi wdech nosem i długi wydech ustami. 


Środa 14.04.2021r.
Pisanie w zeszycie w trzy linie liter Ż,ż według wzoru napisanego przez rodzica: mała litera 3 linijki, wielka litera 3 linijki, na przemian mała i wilka 3 linijki. . Zwracanie uwagi na kierunek pisania liter i chwyt ołówka.   
	Zabawy przy piosence „Ochroń ziemię” - Ochroń ziemię - piosenka z tekstem - YouTube

- podskoki na palcach, podskoki naprzemienne, rytmiczne klaskanie, dowolny układ taneczny do piosenki według pomysłów dzieci. 
- nauka słów i melodii piosenki. 
2. „Segregujemy śmieci” – oglądanie filmów edukacyjnych Segregujmy dla przyszłości (film animowany edukacyjny) - YouTube
Jak dbać o naszą planetę - National Geographic KIDS - YouTube 
Rozmowa z rodzicami : Co dowiedziałem/am się z filmów o ratowaniu środowiska? Jak w domu stosuję się do tych zasad? Relaks przy piosence:   
 Śpiewające Brzdące - Nasza planeta - Piosenki dla dzieci 🌳🌳🌳 - YouTube
Nauka segregacji śmieci z pomocą instrukcji jak na filmie: Odpady – segregacja śmieci, recykling, dzień ziemi – film edukacyjny dla dzieci – lekcja po polsku - YouTube      Zabawa „Segreguję odpady” – wyjście z rodzicami do pobliskiego śmietnika    i wkładanie odpadów do odpowiednich koszy. Spacer po okolicy w celu obserwacji środowiska naturalnego. Staranne mycie rąk po powrocie do domu. 
Czwartek 15.04.2021r.
„Porządek wokół nas” – czytanie tekstu Karta pracy str. 10. Rozmowy na temat utrzymania porządku wokół swojego domu, bloku, wokół przedszkola. Zabawa przy piosence „Ochroń ziemię”. Wykonywanie ćwiczenia Karta pracy str. 11 i 12. Liczenie zwierząt na obrazkach, porównywanie ich liczby Karta pracy str. 13. 
Ćwiczenia gimnastyczne – Pierwsze oznaki wiosny - zabawa w ruchu, ćwiczenia dla dzieci - YouTube
Pisanie w zeszytach w kratkę cyfr 1-10. Po linijce z każdą cyfrą. Wzory pisane przez rodzica. Zwracanie uwagi na kierunek pisania cyfr i chwyt ołówka.   
Piątek 16.04.2021r.
Wykonywanie ćwiczenia Czytam, piszę….str. 79.
	„Jak powstaje motyl” – oglądanie filmów edukacyjnych: Cykl rozwoju motyla - YouTube    Etapy rozwoju motyla - YouTube

Rozmowy z rodzicami: Gdzie samica składa jajeczka? Co powstaje z jajeczek? Jak wygląda gąsienica? Gdzie spotykamy poczwarkę motyla? Czy motyl to piękny owad? Pamiętamy by nie zabijać gąsienic, gdyż nawet są nieprzyjemne w oglądaniu to jest to jedna postać z etapów powstania motyla. Słuchanie piosenki i oglądanie okazów motyli:  Przyjaciel motyl - Piosenka dla dzieci - YouTube
	„ Kolorowe motyle” – praca plastyczna.   Motyl malowany gąbką / praca plastyczna / motylek / motylki / butterfly craft / sponge painting - YouTube

Postępuj według instrukcji na filmie. Życzę miłej pracy.







