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Nasze Muminki.
26 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

Witaj Nikodemie, cieszymy się, że systematycznie pracujesz w
książce. Podobają nam się również twoje prace plastyczne.

Archiwum

Dzieci z różnych stron świata.
26 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

1.Dzisiaj posłuchajcie wiersza pt: „Dzieci świata” Wincentego Fabera.
W Afryce w szkole na lekcji
Śmiała się dzieci gromada,
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
Że gdzieś na świecie śnieg pada.
A jego rówieśnik Eskimos,
Ten w szkole w chłodnej Grenlandii,
Nie uwierzył, że są na świecie
Gorące pustynie i palmy.
Afryki, ani Grenlandii
My także jak dotąd nie znamy,
A jednak wierzymy w lodowce,
W gorące pustynie, w banany.

I dzieciom z całego świata,
chcemy ręce uścisnąć mocno
i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,
jak i z nas samych wyrosną.
Porozmawiajcie teraz na temat wiersza.
– Z jakich stron świata pochodziły dzieci z wiersza?
– Z czego śmiały się afrykańskie dzieci?
– W co nie uwierzyli Eskimosi?
– Co łączy wszystkie dzieci na świecie?
– Dlaczego w tym tygodniu będziemy mówić o dzieciach?
2.Obejrzyjcie teraz zdjęcia w książce pięciolatka karty 4 – strona 27a
Czy potraficie rozpoznać osoby z różnych stron świata w tradycyjnych strojach? (Indianin,
Japończyk, Meksykanin, Hindus, Krakowiak). Następnie
Czy te stroje wyglądają tak samo, czy róż nią się od siebie?
Przyklejcie naklejki z brakującymi nakryciami głowy.

3.Posłuchajcie dzisiaj opowiadania Agnieszki Filipkowskiej pt: ,,Uczta u motylków”
Kerim i Jasira pojawili się w grupie Motylków kilka dni temu. Dzieci przyglądały im się z
uwagą,bo wyglądali trochę inaczej i na początku niewiele mówili. Oboje mieli trochę
ciemniejszą skórę, a ich czarne oczy patrzyły na innych badawczo i trochę nieufnie.
Dziewczynka nosiła na głowie kolorową chustę, której nie zdejmowała nawet w budynku.
Chłopiec był trochę starszy od siostry i dużo wyższy od pozostałych przedszkolaków, ale
na razie pani dyrektor zdecydowała, że lepiej będzie nie rozdzielać rodzeństwa i przyjęła
oboje do tej samej grupy.
– Chcecie może poukładać puzzle? – pierwsza zagadnęła ich Julka, która jeszcze nie tak
dawno sama była nowa w grupie Motylków i pamiętała, jak bardzo się wtedy denerwowała.
Na śniadej twarzy Jasiry pojawił się nieśmiały uśmiech. Skinęła głową i dała się nowej
koleżance poprowadzić do stolika z rozsypaną układanką. Dziewczynka uwielbiała
układać puzzle. Ten moment, kiedy z zupełnego bałaganu zaczynał się nagle wyłaniać
piękny obrazek i okazywało się, że wszystkie elementy idealnie do siebie pasują, napawał
ją wielkim spokojem. W prawdziwym życiu nie zawsze było tak łatwo…
– Ale jesteś szybka! – zawołała zachwycona Julka wpatrzona w zręczne palce Jasiry. –
Nieźle! Już zrobiłaś prawie cały zamek!
– Jeszcze niebo… i liście… – powiedziała skupiona na pracy dziewczynka. – I już.
– Ja też już prawie skończyłam, zobacz – pochwaliła się Julka. – A wiesz, mamy tu też takie
puste puzzle, na których można samemu narysować obrazek i potem go układać. Chcesz?
Czarnooka koleżanka skinęła głową, po czym obie udały się w kierunku szuflad z
przyborami plastycznymi. Dziewczynki wymyśliły, że każda z nich narysuje swoją rodzinę, a
potem wymienią się puzzlowymi rysunkami i zobaczą, która szybciej go ułoży.
Tymczasem chłopcy bawili się w drugim końcu sali. W ruch poszły gumowe dinozaury,
które wydawały z siebie przeraźliwe odgłosy. Kerim był zachwycony zgromadzonym w
przedszkolu zbiorem prehistorycznych gadów. Dotychczas widział je w książkach i na
kartach, które zbierał od kilku miesięcy. Ale takie zabawki to zupełnie coś innego!
Rozpoznał wśród nich pterodaktyla i brontozaura. Był nawet nieduży, zielony model
diplodoka i lekko zużyty tyranozaur. Lubił te skomplikowane nazwy. Nazywanie dzikich
bestii pomagało mu pokonać strach przed nimi.
– Wrrrau! – ryczały potwory w rękach rozbawionych chłopców, którzy, choć widzieli się
pierwszy raz w życiu, potrafili się razem świetnie bawić.
– Ach, ci chłopcy, zawsze robią tyle hałasu! – skomentowała Julka zajęta szkicowaniem

szczupłej sylwetki swojego taty. – Ja już prawie skończyłam, a ty?
Jasira potrząsnęła przecząco głową. Spojrzała na rysunek koleżanki, na którym byli tylko
Julka i jej rodzice. Wszyscy troje jechali na rowerach przez park. A na jej układance
pojawiło się już sześć osób: mama, tata, ona, trójka jej rodzeństwa i to wciąż nie była cała
rodzina. Jeszcze przecież trzeba narysować małego Alima i babcię Hanę.
– O, macie piknik! – zawołała Julka, patrząc na narysowaną przez Jasirę rodzinę siedzącą
wokół dużego koca zastawionego jedzeniem.
– To nie piknik – sprostowała dziewczynka. – To nasz normalny obiad, w domu.
– A gdzie stół i krzesła?
– Nie ma. Siedzimy na podłodze – wyjaśniła Jasira.
– Ale wam fajnie! Na mnie mama by krzyczała, że nie siedzę przy stole i kruszę na podłogę.
To niesprawiedliwe! – oceniła Julka. – I jeszcze w dodatku macie naleśniki…
– To nie są naleśniki, to pita. Taki arabski chleb. Maczamy go w hummusie albo oliwie –
oczy Jasiry zalśniły na myśl o pysznym jedzeniu w gronie najbliższych.
– A może pobawimy się w dom i pokażę ci, jak to u nas wygląda? – zaproponowała.
– Super pomysł! – ucieszyła się Julka. – Ale chyba będziemy potrzebowały więcej osób, bo
twoja rodzina jest taka duża.
Znalezienie chętnych do zabawy na szczęście wcale nie było trudne. Dywanik w kąciku
kulinarnym wkrótce zapełnił się plastikowymi talerzami oraz szmacianymi warzywami i
owocami. Siedzące dookoła dzieci wzajemnie częstowały się zabawkowymi potrawami.
Także wielbiciele dinozaurów dołączyli do tej uczty i nawet dla ich pupili znalazły się jakieś
smaczne kąski.
– Kochana, ta pieczeń jest doprawdy wyborna! – Tereska z wdziękiem naśladowała swoją
ciocię, pochłaniając niewidzialne danie.
– Spróbuj musu jabłkowego! Po prostu felicja! – zachwycała się Kasia.
– Chyba raczej delicja… – poprawiła ją Julka.
– Hmm… naleśniki z lodami z marchewki i kalafiora! Pychotka! – wygłupiał się Julek.
– I do tego sos mrówkowy! – wtórował mu Kerim.
Wspólna biesiada trwała do czasu, aż pani Małgosia, roznosząca w przedszkolu obiady,
zaprosiła dzieci do stołu na prawdziwy posiłek. Ale tak naprawdę nawet wtedy nie
przerwano zabawy w nadawanie potrawom śmiesznych nazw. Pani Marta patrzyła z
rozrzewnieniem na to, jak dzieci potrafią się razem świetnie bawić, nawet gdy są tak różne
i pochodzą z różnych stron świata. Pomyślała, że nazwa Motylki tak bardzo pasuje do jej
grupy. Tyle tu różnych barw i wszystkie do siebie doskonale pasują!
Mamy różny kolor skóry i inne zwyczaje,
Lecz w zabawie ta odmienność nieważną się staje.
Ty masz piegi, on ma loki, ja mam skośne oczy.
Gdy mnie poznasz, sam dostrzeżesz, jak wiele nas łączy.
Odpowiedzcie teraz na pytania:
– Jak wyglądali Kerim i Jasira?
– Jakie zabawy zaproponowały dzieci nowej koleżance i nowemu koledze?
– Co przedstawiały rysunki Julki i Jasiry?
– Co zdziwiło Julkę na rysunku Jasiry?
– Co łączy dzieci na całym świecie?
– Gdyby wyjechały teraz do innego państwa, co mogłyby robić wspólnie z dziećmi z innych
krajów?
– Czy to dobrze, że się od siebie różnimy?
– Co mogą nam dawać różnice, czego dzięki nim możemy się od siebie nauczyć?
– W czym jesteśmy do siebie podobni?
– Czy podobieństwa mogą nam coś dać?
00:00

00:00

4.„Polubić różnice” – waszym zadaniem będzie dzisiaj narysować kolegę lub koleżankę,
który jest inny / która jest inna od Was.
,,Polubić różnice” Dominika Niemiec
Choć ktoś jest inny, inne ma zdanie,
inny ma wygląd albo ubranie,
mieszka w innym miejscu, je co innego,
bawi się inaczej – może być twym kolegą.
Wystarczy tylko, że go zaakceptujesz,
a te różnice polubić spróbujesz.
Praca domowa.
Pięciolatek karty 4 – strona 27a/b
Czterolatek karty2 – strona 41.

Nasze Muminki.
25 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

Z okazji Dnia Mamy, życzymy wszystkim Mamom dużo zdrowia, radości i zadowolenia ze
swoich dzieci.

Lenka ze swoją mamą i siostrą

Prezent dla mamy -ręcznie robiona biżuteria

Mama Lenki

Prezent Lidzi dla mamy – kwiatek z patyczków.

Dzień Mamy.
25 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

Śpiewające Brzdące - Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime - …

Watch on

Copy link

Śpiewające Brzdące - Jesteś mamo skarbem mym - Pio…
Pio…

Copy link

Watch on

26 maja Dzień Matki – PREZENTACJA SPECJALNIE
DEDYKOWANA WSZYSTKIM MAMOM Z GRUPY MUMINKÓW OD
NAUCZYCIELEK (prezentacja do ściągnięcia)

Proponujemy Wam rodzinną grę w kostkę

RODZINNA KOSTKA Z EMOCJAMI
Dzisiaj do wspólnej zabawy zaproście rodziców popracujecie, wykonacie kostkę i na końcu
pogracie.
Potrzebne materiały – żółta kartka do wydruku buziek, nożyczki,klej.

-wzór kostki

wzór kostki do gry w emocje – wzór do ściągnięcia i wydrukowania
Pracę rozpoczynamy od wydruku szablonu kostki, następnie szablon
bardzo dokładnie wycinamy. Teraz poproście rodziców o zagięcie ścianek i złożenie
kostki, posklejajcie – chwilkę odczekacie i kiedy kostka wyschnie, można zasiąść do
wspólnej zabawy. Osoba rzuca kostkę podaje nazwę emocji i swoją mimiką twarzy
pokazuje tą emocję. Pamiętajcie, że w tej grze nie ma wygranych ani przegranych.
Macie przed sobą kostkę – możecie ustalić inne reguły i inne zabawy właśnie z kostką np.
dołączając głos, albo całym swoim ciałem przedstawić emocje.
MIŁEJ ZABAWY

Kochane dzieci, dzisiaj macie bardzo ważne
zadanie. Z okazji Dnia Mamy złóżcie swojej
mamie życzenia i wręczcie zrobione przez
Was laurki.
Pokażcie nam swoje mamy i przyślijcie ich
zdjęcia.
Praca domowa
Książka pięciolatka karty 4 – strona 24a/b
Książka czterolatka karty 2 – strona 40
historyjka w księdze emocji czterolatka – Julek idzie z mamą, sprawdźcie do
czego będą mu potrzebna kreda.

Kocham moich rodziców
24 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

1.Miłość – Porozmawiamy dziś o miłości, którą darzycie swoich rodziców. Miłość – jakie to
jest uczucie, za co kochacie swoich rodziców, czy rodzice odwzajemniają waszą miłość?
00:00

00:00

2.„Kocham mamę tak bardzo jak…” – ćwiczenie logicznego myślenia. Spróbujcie
dokończyć zdanie: Kocham mamę tak bardzo jak… (np. niedźwiedź miód, lato słońce).
Dzieci muszą wymyślić logiczne zakończenie zdania.
3.Masz dzisiaj do was pytanie – „Jak okazujesz miłość tacie i mamie?”

Spróbujcie się zastanowić i odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno bardzo kochacie
swoich rodziców, lubicie z nimi spędzać czas, staracie się być grzeczni i jak tylko potraficie
pomagacie im.
4.Posłuchajcie teraz wierszyka i powiedzcie jak tatuś pomaga mamie i jak wy możecie z
tatusiem spędzać czas.

5. Dzisiaj zabawa mówiąca o czynnościach, które wykonuje mama.
Dokładnie obejrzyj zamieszczone obrazki, opowiedz każdy z nich i nazwij czynności „Co
robi mama „

Poprawnie podałeś nazwę czynności, to teraz na kartce narysuj pięknie swoją mamę. Jaką
czynność wykonuje jeszcze twoja mama, której nie ma na podanych obrazkach.
6.Posłuchajcie teraz piosenki ,,Laurka dla mamy” i rozpocznijcie swoją laurkę już dziś.
00:00

00:00

Podajemy wam kilka propozycji, wybierzcie tą, która wam się najbardziej podoba.

Praca domowa
Pięciolatek karty 4 – strona 22a/b
Czterolatek karty 2 – strona 39

strona 23a/b

Kochane dzieci, jutro Dzień Mamy. Jeśli chcecie pokazać nam swoje
mamy to przyślijcie zdjęcia na adres muminkip.31@gmail.com.

Nasze Muminki.
24 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

Witaj Polu.

,,Poli kukiełki witają i pozdrawiają

”

Nasze Muminki.
24 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

Witamy Nikodema. Cieszymy się, że dołączyłeś do naszej grupy
internetowej. Z twoich prac widać, że już od dawna pracujesz
systematycznie w domu dlatego też z panią Zosią jesteśmy
zadowolone.

Trema – jakie to uczucie?
21 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

1.Posłuchajcie dzisiaj zagadki:
Dopada cię to chwilę przed występem na scenie,
gdy śpiewasz, grasz na instrumencie lub gdy masz przedstawienie.
Czujesz niepokój przed tym przedsięwzięciem,
choć wiesz, że czeka cię miłe przyjęcie.
Gdy ktoś na ciebie patrzy, gdy oglądać cię chce,
to nieprzyjemne uczucie właśnie ogarnia cię. (trema)
2. Zastanówcie się i spróbujcie odpowiedzieć.
Co to jest trema? Jakie to uczucie?
Kiedy można odczuwać tremę?
Co się z nami dzieje gdy czujemy tremę?
Czy wy kiedyś odczuwaliście tremę?
W jakiej to było sytuacji?
Czy było to przyjemne uczucie?
Czy tremę można przezwyciężyć?
Kiedy to uczucie mija?
Trema, czyli uczucie silnego niepokoju związane z wystąpieniami publicznymi, pojawia się
nagle i paraliżuje, zarówno dzieci nieśmiałe, jak i pewne siebie.

3.Poniżej kilka pomysłów jak możemy przezwyciężyć tremę:
musimy wiedzieć, co to jest trema i jaka może być mobilizująca,

znać sposoby, jakie pomagają nam w pokonywaniu strachu (ćwiczenia oddechowe,
rysunki),
wiedzieć, że nie tylko my mamy tremę, ale wiele dzieci podobnie przeżywa występy
publiczne,
przypomnijmy sobie sytuacje, w których świetnie sobie poradziliśmy i byliśmy z
siebie zadowoleni.
poproście rodziców o pomóc w przygotowaniu się do roli, jaką będziecie odgrywać,
im lepiej będziecie znać tekst , tym będziecie pewniej czuli się podczas występu,
stopniowo oswajać się z występami, możecie najpierw wystąpić przed swoimi
rodzicami, rodzeństwem a dopiero potem w przedszkolu,
sprawdźcie czy strój, w którym wystąpicie podoba się wam
możecie zabrać ze sobą jakiś przedmiot, który dodaje wam odwagi przed występem,
jakiś amulet na szczęście i na odwagę,

4.Jaka jest rola rodziców w przezwyciężaniu tremy przez dziecko.
(Rodzice, są to porady dla Was nie dla dzieci)
Rodzice powinni wspierać dziecko podczas przedstawienia, dodawać otuchy, klaskać
nawet wówczas, gdy dziecko popełni błąd.
Po występie pogratulować nie tyle poprawności występu, co odwagi do wzięcia w nim
udziału.
Rodzice muszą też wiedzieć, że nie wolno zmuszać dziecka do występów, zwłaszcza jeśli
ono kategorycznie tego odmawia. W sytuacji, gdy maluch nie weźmie udziału w spektaklu
lub popełni błąd, należy zapewnić, że następnym razem będzie łatwiej, że tremę da się
pokonać, a trening czyni mistrza. Ważne jest również to, by rodzice pracowali nad odwagą
dziecka nie tylko przed występami, ale na co dzień, poprzez:
zabieranie dziecka w publiczne miejsca (teatr, koncert), pokazywanie, jak należy się
zachowywać w konkretnych sytuacjach,
dawanie dziecku przykładu, jak nawiązywać kontakty z innymi, rozpoczynać
rozmowę,
przyzwyczajanie do spędzania czasu nie tylko z rodzicami (nocowanie u koleżanki,
weekend u babci),
rozwijanie u dziecka samodzielności, wytrwałości w działaniu,
pozwalanie na dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji, wyrażanie swojego
zdania (adekwatnie do wieku),
uczenie radzenia z porażkami i krytyką, rozwijanie umiejętności wyrażania emocji.

5.„Radzimy sobie z tremą” – jednym z dobrych sposobów na poradzenie sobie z
odczuwaną tremą, niepokojem, zdenerwowaniem są ćwiczenia oddechowe. Wykonamy
teraz ćwiczenia oddechowe w oparciu o wierszyk motywacyjny.
Zamknijcie teraz oczy, spokojnie oddychajcie i poproście rodzica o przeczytanie
wierszyka.
Wiem, że to potrafię, wszystko mi się uda.
Stoję mocno na dwóch nogach, ręce trzymam na udach.
Biorę głęboki wdech nosem, ręce unoszę do góry.
Wypuszczam ustami powietrze, znikają zwątpienia chmury.
I jeszcze raz wdech nosem i buzią wydech robię.
Rozluźniam się, czuję się lekko, mam już wiarę w sobie.
6. Bardzo często, kiedy ktoś ma tremę przed występami, życzymy mu powodzenia i
odwagi.

7. Posłuchajcie teraz wierszyka o Stefku i odpowiedzcie na pytanie czy był on odważnym
czy strachliwym chłopcem.
„ Stefek Burczymucha”
O większego trudno zucha, Jak był Stefek Burczymucha,
– Ja nikogo się nie boję! Choćby niedźwiedź… to dostoję!
Wilki?… Ja ich całą zgraję Pozabijam i pokroję!
Te hieny, te lamparty To są dla mnie czyste żarty!
A pantery i tygrysy Na sztyk wezmę u swej spisy!
Lew!… Cóż lew jest?! – Kociak duży! Naczytałem się podróży!
I znam tego jegomości, Co zły tylko, kiedy pości.
Szakal, wilk,?… Straszna nowina! To jest tylko większa psina!…
Brysia mijam zaś z daleka, Bo nie lubię, gdy kto szczeka!
Komu zechcę, to dam radę! Zaraz za ocean jadę
I nie będę Stefkiem chyba, Jak nie chwycę wieloryba!
I tak przez dzień boży cały Zuch nasz trąbi swe pochwały,
Aż raz usnął gdzieś na sianie… Wtem się budzi niespodzianie.
Patrzy, aż tu jakieś zwierzę Do śniadania mu się bierze.
Jak nie zerwie się na nogi, Jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi!
Pędzi jakby chart ze smyczy… – Tygrys, tato! Tygrys! – krzyczy.
– Tygrys?… – ojciec się zapyta. – Ach, lew może!… Miał kopyta
Straszne! Trzy czy cztery nogi, Paszczę taką! Przy tym rogi…
– Gdzie to było? – Tam na sianie. – Właśnie porwał mi śniadanie…
Idzie ojciec, służba cała, Patrzą… a tu myszka mała
Polna myszka siedzi sobie I ząbkami serek skrobie!…

8.Diagram – tydzień o emocjach rozpoczęliśmy od rozwiązania diagramu, tak i teraz na
zakończenie proponujemy wam inny diagram do rozwiązania. Jeśli nie możecie go
wydrukować , to poproście rodziców, aby wam go przerysowali.

krzyżówka2 karta do wydrukowania
1. Uczucia: smutek, radość, gniew, strach, zaskoczenie, wstyd to inaczej…
2. Emocja przeciwna do radości to…
3. Gdy coś nas boli, jest nam smutno, to może się pojawić…, czyli łzy.
4. Odczuwamy ją, gdy np. wygramy jakąś grę.
5. Mówi się, że ma wielkie oczy.
6. Pojawia się na naszej twarzy, gdy jesteśmy weseli.
7. Może być emocją pozytywną lub negatywną. Czujemy je np. wtedy, gdy z przedszkola
odbiera nas niespodziewanie babcia zamiast mamy.
Hasło – empatia.

