1.
Poranna gimnastyka - powtarzaj ruchy za Fruzią.
https://www.youtube.com/watch?v=47jquUszRas
2.
Bajka edukacyjna – oceń zachowanie.
https://www.youtube.com/watch?v=ZRqT7OFEM-Q
3.
Pomagam mamie i tacie – zadaniem na dziś jest pomoc rodzicom w przygotowaniu
posiłków. Dzieci mogą np. nakrywać do stołu.
Zabawa badawcza Co jest słodkie, a co słone?
Dwie szklanki z ciepłą wodą, dwie łyżeczki, sól, cukier.
Dzieci wsypują produkty do kolejnych szklanek i mieszają je łyżeczkami. R. pyta o to,
dlaczego ich zdaniem cukier i sól zniknęły. Dzieci próbują powstałych roztworów,
określając ich smak.
5.
Zabawa badawcza Powietrze jest bardzo ważne.
Dwa słoiki różnej wielkości, dwie małe świeczki (podgrzewacze), dwa talerzyki,
zapałki/zapalniczka.
R. stawia świeczki na talerzykach i podpala ich knoty. Następnie przykrywa je słoikami i
wspólnie z dziećmi obserwuje, gdzie świeczka zgaśnie szybciej. Dzieci mogą podać
swoje wnioski. R. może wytłumaczyć, że tam, gdzie był mniejszy słoik, było mniej tlenu,
a w większym słoiku było go więcej.
6.
Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Proszę, dziękuje, przepraszam”
https://www.youtube.com/watch?v=DL6eWrZAizQ
1.Gdy nie sięgam po zabawkę
Wejść nie mogę na huśtawkę
Taką radę wam przynoszą
Lolo mówi proszę
Gdy dostanę coś ładnego
Lub ktoś powie coś miłego
Wtedy dobrze się już czuję
Lolo pięknie dziękuje
Ref. Trzy ważne słowa ogłaszam
Proszę, dziękuje, przepraszam
Oto zasada jest nasza
Proszę, dziękuje, przepraszam/*2
2. Gdy zepsuje z klocków domek
I posmutniał kumpel Tomek
Wtedy sprzeczkę tę wygaszam
Lolo mówi przepraszam
Gdy nie sięgam po zabawkę
Wejść nie mogę na huśtawkę
Taką radę wam przynoszą
Lolo mówi proszę
Ref. Trzy ważne słowa ogłaszam…
Powtarzamy razem
Proszę, dziękuje przepraszam.
4.

Rozmowa na podstawie tekstu piosenki.
 Jakie magiczne słowa są wymienione w piosence?

 Kiedy należy powiedzieć dziękuje?
 Kiedy Lolo użył słowa przepraszam?
 Kiedy używamy słowa proszę?
7. Spacer w pobliżu przedszkola – stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec znanych
nam przechodniów.
R. przypomina zwroty grzecznościowe i mówi, kiedy się je stosuje. Podczas spaceru
jest czas na zastosowanie ich w praktyce (np. powiedzenie Dzień dobry! mijanej osobie).
Pamiętaj umyć ręce po powrocie ze spaceru!!!
8. Praca plastyczna Kwiatek. (załącznik nr 1)
Dla każdego dziecka: kolorowanka, kredki.
Dzieci kolorują kwiatek dla bliskiej osoby (np.: koleżanki, kolegi, mamy, taty).
Pamiętaj przy wręczaniu obrazka o użyciu odpowiedniego zwrotu grzecznościowego.
9. Piosenka o sprzątaniu w języku angielskim
https://www.youtube.com/watch?v=SFE0mMWbA-Y

Załącznik nr 1

