
      Strona główna Grupy Oferta Przedszkola Kadra Galeria Kontakt

Archiwum

Informacje dla grupy: Muminki
Informacje z grupy Muminki

OGŁOSZENIE
2 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta

Rada Rodziców ufundowała prezent na Dzień Dziecka.

Zostaliście państwo poinformowani przez e-maila, jeśli ktoś
nie dostał tego e-maila proszę o wiadomość na e-mail :
muminkip.31@gmail.com .

Prezent jest ważny do piątku 6.06.2020. Więcej informacji w e-
mailu.

Kolega z Grenlandii.
2 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta
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1.Posłuchajcie piosenki.

Przy Eskimosce mamie, 
przy Eskimosie tacie, 
mały Eskimos Lunamuk 
w śniegowej żyje chacie.

Ref.: Gdy dzieci w Polsce piją tran, 
ażeby nabrać siły, 
niech wiedzą, że go właśnie tam 
Lunamuk zdobył miły.

Pobierz plik
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Niski jest, krępy, ale zuch, 
więc nic dziwnego chyba, 
że już poluje z tatą wraz 
nawet na wieloryba.

Ref.: Gdy dzieci w Polsce piją tran, 
a żeby nabrać siły, 
niech wiedzą, że go właśnie tam 
Lunamuk zdobył miły.
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2.Posłuchajcie teraz wiersza ,,Eskimosek” H. Szayerowa

To jest mały Eskimosek, 
ma czerwony z mrozu nosek. 
Oczy czarne jak paciorki, 
Żyje w kraju wiecznej zimy, 
wiecznych śniegów. 
I ma samych Eskimosów 
za kolegów. 
A że w skórach chodzą 
wszyscy Eskimosi, 
więc Odarpi też niedźwiedzie 
futro nosi. 
Mieszka w igloo, śnieżnej 
chacie z bloków lodu. 
Jeszcze dziadek je 
zbudował sam za młodu. 
Gdy Odarpi leży nocą 
w swym śpiworze 
to mu do snu 
lodowate huczy morze.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/ChomikImage-1.gif


3.Obejrzyjcie teraz film o Arktyce i jej mieszkańcach.

Poznajemy Arktykę i zwierzęta tam mieszkające
Copy link

4.Jeszcze jeden filmik o wesołej foce.

Małgorzata Kosik (DJ MIKI) - Foka
Copy link

5.Zaśpiewajcie naszą piosenkę, przy której bawimy się w przedszkolu –  ,,Och jak
przyjemnie i jak wesoło”

Pingwiny - Piosenki dla dzieci bajubaju.tv polskie piosen…
Copy link



6 .Zadania dla was

BYSTRE OKO – karta do ściągnięcia

jak mam na imię – karta do ściągnięcia

rysuj po śladzie – karta do ściągnięcia

labirynt:

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/BYSTRE-OKO.docx
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/jak-mam-na-imię.docx
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/rysuj-po-śladzie.docx
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 Życzymy dobrej zabawy z Mieszkańcem Grenlandii.

 

 

Mój kolega z Afryki.
1 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta

1.Posłuchajcie piosenki, na pewno ją poznacie.

Bambo - Julian Tuwim � Piosenki dla dzieciἳ�
Copy link



http://przedszkole31.eu/?p=8232
http://przedszkole31.eu/?p=8232
http://przedszkole31.eu/?cat=3
http://przedszkole31.eu/?author=9
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/unnamed-3.gif


 2.Czy odgadliście? to jest wiersz Juliana Tuwima pt:,,Bambo

Murzynek Bambo w Afryce mieszka , 
czarną ma skórę ten nasz koleżka.

Uczy się pilnie przez całe ranki 
Ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki.

A gdy do domu ze szkoły wraca , 
Psoci, figluje – to jego praca.

Aż mama krzyczy: „Bambo, łobuzie!’ 
A Bambo czarną nadyma buzię.

Mama powiada: „Napij się mleka” 
A on na drzewo mamie ucieka.

Mama powiada :”Chodź do kąpieli”, 
A on się boi, że się wybieli.

Lecz mama kocha swojego synka. 
Bo dobry chłopak z tego murzynka.

Szkoda, że Bambo czarny , wesoły 
nie chodzi razem z nami do szkoły.

Pytania: 
– Gdzie mieszka chłopiec? 
– Jak ma na imię? 
– Czy chodzi do szkoły? 
– Jakie lubi zajęcia? 
– Dlaczego nie lubi się kapać? 
– Dlaczego ma czarną skórę?

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/unnamed-2.gif


3.Murzyni czyli Afrykańczycy mieszkają w małych wioskach w dżungli, w buszu, na
sawannie.

DŻUNGLA Akademia Smyka
Copy link

4. Zwierzęta mieszkające w Afryce.  
Obejrzyjcie film i zapamiętajcie nazwy zwierząt.

Nauka zwierząt dla dzieci - Zwierzęta w Afryce - Dzikie z…
Copy link
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5.Czy zapamiętaliście wszystkie zwierzęta? Teraz przeczytajcie nazwy zwierząt, które
wystąpiły w tym filmiku.

żyrafa 
zebra 
tygrys 
hipopotam 
małpa 
lew 
gepard 
słoń 
struś 
krokodyl 
nosorożec

6. Zagadki – jakie to zwierzę?(odgłosy)

(Tygrys, Małpy, Hipopotam, Nosorożec, Słoń, Hiena)

7.Żeby zobaczyć zwierzęta mieszkające w Afryce, nie musimy jechać do Afryki,
wystarczy że pojedziemy do ZOO.

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik
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wystarczy że pojedziemy do ZOO.

█▬█ █ ▀█▀ Dziecięce Przeboje - Idziemy Do ZOO / Po…
Copy link

Praca domowa.

Przestawcie sylaby a dowiecie się, jakie ukryły się tam zwierzęta.

Napiszcie nazwy w tabelkach i połączcie ze zwierzęciem.

Jeżeli nie możecie wydrukować, to poproście  rodziców, aby wam przepisali zagadkę.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/obrazki-afryki.jpg


obrazki afryki – karta do wydrukowania

Murzynek- kolorowanka – do wydrukowania

 Życzymy Wam dobrej zabawy wraz z Murzynkiem Bambo

Nasze Muminki.
1 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/obrazki-afryki.docx
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/pobrane-6.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/Murzynek-kolorowanka.docx
http://przedszkole31.eu/?p=8215
http://przedszkole31.eu/?p=8215
http://przedszkole31.eu/?cat=3
http://przedszkole31.eu/?author=9


Witaj Jerzyku.

Wszystkiego najlepszego z okazji twoich 6-tych urodzin, dużo zdrowia, radości i wesołej
zabawy z kolegami.
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,,Jerzyk dzielnie nadrabia prace domowe”
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Witaj Nikodemie.

Cieszymy się, że tak sumiennie pracujesz.
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Dzień Dziecka.
1 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta
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Dzień dziecka- 1 czerwiec. Piosenka dla dzieci: Nie jest…
Copy link

tapeciarnia.pl ☼  ۣPrezentacja ღ DZIEŃ DZIECKA ╭ے몭
Copy link
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Dzień dziecka | ŻYCZENIA
Copy link
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„Dzień Dziecka na świecie” – nie wszystkie dzieci mają swoje
święto dzisiaj.

W innych krajach ten dzień obchodzi się kiedy indziej. 
Spróbujcie teraz odczytać nazwy krajów:

POLSKA, TURCJA, FRANCJA , WŁOCHY, MEKSYK,

Spróbujcie teraz odczytać daty:

1 czerwiec

23 kwiecień

6 styczeń

30 kwiecień

Teraz po odczytaniu każdej z poniższych informacji wybierzcie nazwę kraju i datę:

– Polska: 1 czerwca – bardzo często lekcje i zajęcia są odwołane, w placówkach organizuje

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/DzienDziecka-1.jpg


– Polska: 1 czerwca – bardzo często lekcje i zajęcia są odwołane, w placówkach organizuje
się pikniki i festyny, dzieci dostają drobne prezenty i łakocie.

– Turcja: 23 kwietnia – Dzień Dziecka przypada tu tego samego dnia co Święto
Niepodległości. W tym dniu dzieci odbywają wycieczki do tureckiego parlamentu.

– Francja i Włochy: 6 stycznia – święto rodzinne, wspólna kolacja z rodziną, spożywanie
ciasta z wróżbą. Dzieci otrzymują koronę króla i królowej.

– Meksyk: 30 kwietnia – Dzień Małych Mułów obchodzony podczas Bożego Ciała. Dzieci
biorą udział w procesji, w festynach, rozbijają piniatę – kulę wypełnioną słodyczami i
zabawkami.

Zagadka dla Was: 
Które dzieci będą obchodzić Dzień Dziecka jako pierwsze? 
Spróbujcie przypomnieć sobie nazwy miesięcy, a może pamiętacie nasze piosenki o
miesiącach.

Dzień Dziecka
Copy link

Na zakończenie zamiast pracy domowej zatańczcie nasz taniec.

Śpiewające Brzdące - A ram sam sam - Piosenki dla dzi…
Copy link



Z okazji Dnia Dziecka, razem z panią Zosią, życzymy Wam dzisiaj
dużo radości, uśmiechu i dobrej zabawy. Mamy też nadzieję, że
wkrótce spotkamy się wszyscy razem w przedszkolu.

Nasze Muminki.
29 Maj 2020 Muminki p.Wioleta

Witaj Lidziu, jesteśmy dumne z panią Zosią, że dzielnie
pracujesz. Brawo 

 

 

,,Chociaż bywa czasem ciężko nie odpuszczamy !  zadania domowe Lidzia”
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Jestem dzieckiem.
28 Maj 2020 Muminki p.Wioleta

 

Kochane dzieci.

Mija już prawie trzeci miesiąc, kiedy nie spotykamy się razem w przedszkolu. Mamy
nadzieję, że pamiętacie swoje zabawy z kolegami, codzienne zajęcia z paniami  oraz
to, czego nauczyliście się w przedszkolu.

Mamy też nadzieje, że już niedługo spotkamy się wszyscy w przedszkolu.

A teraz w związku z Dniem Dziecka, przypomnijcie sobie kilka wiadomości, o których
uczyliście się w przedszkolu. Możecie też napisać sami, albo przy pomocy rodziców.

Posłuchajcie piosenki i bierzcie się do pracy, wypełnijcie tekst pod piosenką.

 

…………………………………………………………………………

MAM  NA  IMIĘ………………

NAZYWAM  SIĘ………………

MAM ………   LAT.



Pobierz plik
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MAM ………   LAT.

MIESZKAM  W  MIEŚCIE ………………

MIESZKAM   W   KRAJU …………………I  JESTEM  POLAKIEM.

MIESZKAM  NA  KONTYNENCIE………………..I   JESTEM
……………

PAMIĘTAM  LITERY  I  POTRAFIĘ  JE  PISAĆ

(litera)  JAK  ( narysujcie obrazek albo napiszcie)   np.  B  JAK 
BANAN

 POTRAFIĘ   LICZYĆ   DO  ……..

 ZNAM  CYFRY ……..(napiszcie jakie)

…………………………………………………………………………

 

Przygotowałyśmy  również dla was karty do narysowania.

JAKI PREZENT CHCIAŁBYS DOSTAĆ NA DZIEŃ DZIECKA

prezent na dzień dziecka

MOJE ULUBIONE ZABAWY I ZABAWKI, KTÓRYMI SIĘ NAJLEPIEJ BAWISZ – NARYSUJ I
POKOLORUJ

zabawy i zabawki

Z KTÓRYM KOLEGĄ  LUB  KOLEŻANKĄ POJECHAŁBYŚ NA BEZLUDNĄ WYSPĘ – NARYSUJ TO

wycieczka na bezludną wyspe

PRACA DOMOWA

Pobierz plik
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PIĘCIOLATKI  KARTY4   –   STRONA  26a/b

 KOCHANE DZIECI, PODZIELCIE SIĘ Z NAMI, W JAKI SPOSÓB SPĘDZICIE DZIEŃ DZIECKA.

Udanej zabawy pani Wioleta i pani Zosia.

Nasze Muminki.
28 Maj 2020 Muminki p.Wioleta

 

Praca Nikodema w domu.

 

 



http://przedszkole31.eu/?p=8115
http://przedszkole31.eu/?p=8115
http://przedszkole31.eu/?cat=3
http://przedszkole31.eu/?author=9
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/05/Nikodem25.jpg


Dzieci mają swoje prawa.
27 Maj 2020 Muminki p.Wioleta

1.Obejrzyjcie dokładnie film, a dowiecie się, jakie dzieci mieszkają na całym świecie. 

❤   My Dzieci Świata ❤  |  Jesteśmy Dziećmi | Dzień …
Copy link
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Odpowiedzcie teraz na pytania: 
– kto mieszka na Grenlandii w igloo? 
– kto bawi się z pigmejami i na boso biega w Afryce? 
– kto je pałeczkami? 
– kto mieszka w kraju kwitnącej wiśni i nosi japonki i kimono? 
– kto jeździ na indyjskim słoniu? 
– kto nosi pióropusze na głowie i mieszka w tipi? 
– kto tańczy ,,hula” i szyję kwiatami otula? 
– kto mieszka w kraju, w którym odkryto czekoladę?

2. Prawa Dzieci  – wszystkie dzieci we wszystkich krajach mają swoje prawa, ale nie we
wszystkich krajach są one przestrzegane. 

Nie daj się 9 - 몭lm edukacyjny - nasze prawa
Copy link

Prawa Dziecka
Copy link



3. Czego pragną najbardziej dzieci na całym świecie.

Śpiewające Brzdące - Jesteśmy dziećmi - Piosenki dla d…
Copy link

Praca domowa:

Pięciolatek karty 4  – strona 25a/b

Czterolatek karty 2  – strona 42

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/05/unnamed-1.jpg


Nasze Muminki.
27 Maj 2020 Muminki p.Wioleta

Spóźniona niespodzianka od mamy Nikodema dla Wszystkich Mam.

 

Praca Nikodema w domu.
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