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Kochane Gumisie
Wspaniale, że jest taki odzew na Gumisiowe „wyzwanie” .
Aby ułatwić Wam podgląd do naszej „Listy aktywności” ogłaszam, że nadesłane zdjęcia i filmiki będą
na bieżąco (danego dnia) zamieszczane na naszej stronie a nie jak do tej pory aktualizowane na
wpisie.
W imieniu swoim i pani Kasi serdecznie dziękuję za wszystkie pozdrowienia i miłe słowa.
Trzymajcie się cieplutko.
A dzisiejsi nasi goście to…
MARCEL
Witamy Kochane Panie!!!
„Pomimo niesprzyjających warunków za oknem bardzo miło spędzamy czas w domu.
Najważniejsze, że mamy teraz o wiele więcej czasu dla siebie!!!

Marcelek, mając starszą siostrę, wiele prac wykonuje wspólnie z Zuzią.
Zdążyli już posadzić fasolkę, obserwując cały proces od nasionka poprzez olbrzymie liście.
Wykonują wspólnie ozdoby wiosenne- na zdjęciu niebieski motylek Marcela zrobiony przy pomocy
mamy:) i różowy wykonany przez siostrę.
Aktualnie ulubionym zajęciem Marcela jest układanie kostki Rubika (link do filmiku:
https://photos.app.goo.gl/mf6cLWdW42DCFuUx6
Poza tym piszemy, liczymy, czytamy, kolorujemy, gramy w gry. nie nudzimy się.
Ściskamy Panie bardzo gorąco i życzymy dużo, dużo zdrówka.
Pozdrawiamy również wszystkie dzieci z grupy :**
Marcel z Zuzią i rodzicami :** ”

Super, że jesteście z Nami.
…………czekam
i się doczekałam
Jeszcze raz panny AGATA i MARTYNA
„Nauka”
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„Kwiecień – plecień” – zajrzyjcie do kalendarza, dzisiaj zaczyna się nowy miesiąc. Obejrzyjcie krotki
film, który pozwoli nam utrwalić nazwy wszystkich miesięcy w roku:
https://www.youtube.com/watch?v=m_-qLMJjmnU
Czy pamiętacie, jaki miesiąc właśnie się skończył, a jaki się rozpoczyna?
Dzisiaj jest Prima aprilis. To dzień wesołej zabawy, żartów i psikusów.
Na początek proponuję zabawę, która na pewno poprawi Wam humor „Rozśmieszaj mnie” – można
bawić się z siostrą, bratem, mamą, tatą.
„Cuda i dziwy” – posłuchacie wiersza J. Tuwima i wykonajcie ilustrację inspirowaną tym wierszem
lub inny śmieszny rysunek.
Spadł kiedyś w lipcu
Śnieżek niebieski,
Szczekały ptaszki,
Ćwierkały pieski.
Fruwały krówki
Nad modrą łąką,
Śpiewało z nieba
Zielone słonko
Gniazdka na kwiatach
Wiły motylki.
Trwało to wszystko
Może dwie chwilki.
A zobaczyłem
Ten świat uroczy,
Gdy miałem właśnie
Przymknięte oczy.
Gdym je otworzył,
Wszystko się skryło
I znów na świecie
Jak przedtem było.
Wszystko się pięknie
Dzieje i toczy…
Lecz odtąd – często
Przymykam oczy.

Piosenka ze śmiechem
Spróbujcie zaśpiewać swoją ulubioną piosenkę na sylabach „ha” „hi” „he” „ho”. Rodzice na pewno
Wam pomogą
Wszyscy lubimy się śmiać, zatem pośmiejmy się razem oglądając bajkę: „Uśmiech proszę”
https://www.youtube.com/watch?v=DqQ5FAG3Ois
Uśmiechniętego dnia Kochani

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc kwiecień:
– zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych;
– doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami;
– poznanie tradycji ozdabiania jaj;
– doskonalenie motoryki małej;
– utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki;
– identyfikowanie i podawanie nazw emocji;
– porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;
– doskonalenie czytania globalnego;
– poznanie polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych;
– doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;
– poznanie różnic między sianem a słomą;
– doskonalenie umiejętności szeregowania;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu;
– doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej;
– doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
– rozszerzanie słownika dziecka;
– doskonalenie umiejętności opisu;
– poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;
– ekspresja twórcza;
– poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych;
– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
– pobudzanie odpowiedzialności za środowisko;
– wprowadzenie litery Z, z;
– doskonalenie słuchu fonemowego;
– kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
– doskonalenie umiejętności segregacji śmieci;
– wprowadzenie pojęcia recyklingu;
– rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o
czystość otoczenia;
– doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;
– wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;
– utrwalenie polskich symboli narodowych; zapoznanie z monetami i banknotami;
– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej; zapoznanie z legendami i symbolami największych
polskich miast;
– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej; rozbudzanie dumy z bycia Polakiem;
– doskonalenie percepcji wzrokowej; wprowadzenie litery J, j;
– doskonalenie uważnego słuchania; budzenie zaciekawienia światem podczas
przeprowadzania prostych doświadczeń.
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Słuchanie wiersza „Na wiejskim podwórku” Stanisława Kraszewskiego
Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlątko,
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Każda prowadzi swoje dzieciątko!
Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.
Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlątko,
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Każda zgubiła swoje dzieciątko!
Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.
Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.
Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”.
Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:
Krowę – łaciate cielątko,
Kozę – rogate koźlątko,
Owcę – kudłate jagniątko,
Świnkę – różowe prosiątko,
Kurkę – pierzaste kurczątko,
Gąskę – puchate gąsiątko,
Kaczkę – płetwiaste kaczątko,
Znalazło mamę każde dzieciątko.
Wypowiedzi dzieci na temat wiersza kierowane pytaniami:
Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? Co wydarzyło się w wierszu? Kto spowodował kłopoty? Co zrobił
gospodarz? Następnie Rodzic ponownie czyta wiersz z włączeniem dziecka. Rodzic czyta: krowa –

łaciate… itd., a dziecko dopełnia zdanie nazwą młodego zwierzęcia. Rodzic może wydrukować zdjęcia
zwierząt wymienionych w wierszu oraz ich młodych. Podczas pokazywania zdjęć dziecko podaje
nazwy zwierząt.
„Odgłosy wsi”– Rodzic zadaje dzieciom pytanie: Jakie zwierzęta można spotkać na wiejskim
podwórku? Jakie odgłosy wydają?
00:00

00:00

„Zwierzęta” – Rodzic podnosi zdjęcie danego zwierzęcia (ewentualnie wymawia nazwę lub podnosi
wyraz do czytania globalnego). Dziecko porusza się swobodnie po sali, naśladując chód i odgłos
wydawany przez to zwierzę.
Zabawę można wykorzystać do wprowadzenia słownictwa w języku angielskim:
chicken (kura), cow (krowa), horse (koń), gęś (goose), sheep (owca)
„A sio” – zabawa terapeutyczna. Dziecko ustawione po drugiej stronie dywanu niż Rodzic. Rodzic gra
w wolnym tempie, np. na tamburynie lub wyklaskuje, dziecko idzie w jego stronę i mówi:
–– Idą koguty, dziobać buty – gdy jest już blisko, Rodzic woła: A sio, koguty!, a dziecko krzyczy:
Kukuryku, kukuryku.
–– Idą kury do stolika – gdy jest już blisko, Rodzic mówi: A sio, kury!, a dziecko odpowiada: Ko, ko, ko.
–– Idą indory do komory – gdy jest już blisko, Rodzic woła: A sio, indory!, a dziecko krzyczy: Gul, gul,
gul
–– Idą psiaki łobuziaki – gdy jest już blisko, Rodzic mówi: Do budy psiaki!, a dziecko zaczyna ujadać:
Hau,hau.
Pokazujemy dziecku literkę Ł, ł małą i wielką drukowaną i pisaną.

Dzieci mogą utrwalić literkę „Ł” poprzez poszukiwanie jej w krótkich tekstach i zaznaczając kredką lub
pisakiem.
„Poszukiwanie wyrazów”– zabawa słowna. Rodzic prosi dziecko, aby wymyśliło słowa, w których
głoskę „ł” słyszy na początku oraz na końcu.
Wysłuchanie i wspólny śpiew piosenki „O literce ł”.
00:00

00:00

Układanie puzzli:
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/177786-kaczka-jolka
Przygotowanie eksperymentu na kolejny dzień. Dzieci zanurzają jajko w occie (można także dodać
do octu barwnik spożywczy).

Przesyłam uściski

„Lista Aktywności Gumisiów”
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Kochani !!!!
Bardzo dziękuję, za nadesłane zdjęcia. Jako pierwsi na naszej „Gumisiowej Liście Aktywności”
zaprezentują się:
Tosia z rodzicami i Igor z rodzeństwem (Ewcią z grupy „Puchatki” :).
Gratulujemy. Super, że jesteście z Nami.
Czekamy na odzew pozostałych Gumisiów
TOSIA
„Tosia uwielbia robić zadania wymagające skupienia i precyzji. Takie właśnie jest obklejanie
słoików włóczką. Oto efekty naszej wspólnej pracy (…)”

„A tu motylki wykonane przez Tosię, jej mamę i tatę. ”

IGOR
„Przesyłamy masę pozytywnej energii z mazowieckiej wsi: Igorek z mama i Ewcia”

Przyłączamy się do pozdrowień i czekamy na więcej….

Kochani Witamy Na naszej liście pełnej pomysłów: Alanka, Agatkę i Martynkę !!!!!
ALAN
„Alan ostatnio uwielbia eksperymentować i każda wolna chwila to sprawdzanie co z czym reaguje
”

Alan i jego gąsienice
od razu powstało małe stadko by nie czuły się samotne.
Po zajęciach o motylka sądziliśmy pomidory, sałatę i próbujemy wychować arbuza

Filmy z eksperymentów Alana

00:00

00:00

1. “received_326148751680146”

0:33

2. “received_2804931079619376”

0:16

AGATA I MARTYNA, czyli siostrzany team
Witam przesyłamy pozdrowienia dla wszystkich a w załączniku dołączamy nasz gimnastykę.

00:00

1. “received_537374543852517”

00:00

2:06

Super. Jest nas coraz więcej
Witamy, witamy i o zdrowie pytamy
ANIELA
Rodzina Anielki pozdrawia z domu! U nas szał na syreny trwa, tym razem zrobiłyśmy lalkom
syrenie ogony z balonów i uszyłyśmy z materiałów
Nieodłącznym elementem naszych zabaw są też gry planszowe, tu Pingwin na lodzie. Młodsze
rodzeństwo też może się bawić.
Życzymy dużo zdrówka a Paniom dziękujemy za codzienne inspiracje!

ALICJA
Przesyłam zdjęcia Alicji:
– jak z bratem sadziła cebulkę dymkę oraz efekt po kilku dniach
– zabawa z patyczkami oraz motylek

Pozdrawiamy ciepło i życzymy dużo zdrowia,
Alicja z mamą.

Zdjęcia i filmiki :-)
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Kochani!
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania wszystkich swoich prac (zarówno plastycznych, jak i
tanecznych w postaci filmików – bez ograniczenia czasowego) na naszą „grupową pocztę”:
gumisie.przedszkole.31@gmail.com
Wszystkie Wasze zdjęcia i filmiki udostępnimy na stronie internetowej naszego przedszkola w
zakładce: grupa Gumisie.
Do dzieła!!!

Wiosenna gimnastyka
30 marzec 2020
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Rozgrzewka:
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
Śpiew do pląsu:
https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E
„Moje ciało” siadamy z dzieckiem na dywanie, pytamy dziecko:
– czy mamy ręce? – klaszczemy w dłonie
– czy mamy głowę? – kręcimy głową
– czy mamy brzuch? – głaszczemy się po brzuchu

– czy mamy kolana? – masujemy kolana
– czy mamy stopy? – stukamy stopami o podłogę.
„Wałkujemy ciasto”– rodzic leży płasko, ręce ma złączone nad głową. Dziecko turla rodzica pchając
go do przodu za biodra. Rodzic może pomóc dziecku w taki sposób, aby nie było tego świadome. Jego
ciało ma sprawiać dziecku opór. Następnie rodzic turla dziecko.
„Podwójny wałek”– rodzic w pozycji jak poprzednio przytula dziecko twarzą do siebie, przytula je na
całej długości ciała i turla się razem z nim. Musi przy tym uważać, aby nie przygnieść dziecka.
Dziecko siedzi na kolanach rodzica, który potrząsa nogami markując wyboje. Recytacja wierszyka:
Jedzie, jedzie pan pan
Na koniku sam sam
A za panem chłop, chłop
Na koniku HOP, HOP! – na słowo „bhop” rodzic „upuszcza” dziecko z kolan na podłogę.
„Masażyk”– dziecko leży przodem, rodzic masuje mu plecy analogicznie do wypowiadanych słów:
Idą konie ( palcami udajemy kroki konia)
Przeszły słonie (palcami udajemy ciężkie słoniowe kroki)
Idzie pani na szpileczkach (szybko kroczymy po plecach opuszkami palców wskazujących)
Idzie szczypaweczka (delikatnie szczypiąc wędrujemy po plecach na skos)
Świeciły dwa słoneczka (rysujemy dwa kółka)
Płynęła sobie rzeczka (palcem rysujemy na plecach krętą rzeczkę)
Spadł deszczyk (palcami naśladujemy spadające krople)
Czujesz dreszczyk? Czujesz dreszczyk?
Po wykonaniu ćwiczenia następuje zamiana ról.
„Balansowanie” – rodzic stoi, dziecko wspina się na jego uda. Wolne przemieszczanie się po sali
trzymając się za ręce.
„Skała” – siad skulny, plecami do siebie, przepychanie osoby stawiającej opór.
„Paczka”– dziecko siedzi skulone, mocno „zamknięte w sobie”, rodzic próbuje je rozpakować ,
zamiana ról.
„Przeciąganie” – w parach, siad skulny, twarzą do siebie, przeciąganie się w przód i tył.
„Tunel” – dorosły przyjmuje pozycję w klęku podpartym, a dziecko wędruje przechodząc przez
rozmaite wolne miejsca stworzone przez jego ciało. Zabawa grupowa: wszyscy rodzice tworzą długi
tunel stojąc w rozkroku jeden za drugim, dzieci przechodzą pod tunelem czworakując lub czołgając
się.
„Kołysanka” do wiersza J. Porazińskiej pt. „Bajka iskierki”
00:00

00:00

Rodzic z dzieckiem siedzą przytuleni do siebie śpiewając kołysankę. Zamykają się oczy, chwila ciszy,
powolne przebudzanie, przeciąganie, wstanie i rześkie podskoki.
Na koniec omówcie swoje wrażenia i odczucia po wykonanych ćwiczeniach.
Bawcie się Kochani!

„Nasze Emocje”
27 marzec 2020
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Kochani !!!
Sytuacja, w której się znaleźliśmy, budzi wiele emocji zarówno wśród nas, dorosłych, jak i wśród
dzieci. Aby łatwiej nam wszystkim było przejść ten trudny czas, każdy piątek poświęcony będzie
wybranym tematom z realizowanych w naszej grupie programów i projektów edukacyjnych.
Dzisiaj w ramach projektu z edukacji społeczno – emocjonalnej „Nasze Emocje” chciałabym
przedstawić Wam bajkę terapeutyczną, która może być doskonałym narzędziem do tego, by pomóc
poukładać obecną sytuację przedszkolakom oraz dzieciom w młodszym wieku szkolnym.
Poznajcie Jeżyka Bartka, który musiał zostać w domu…
„Jeżyk Bartek zostaje w domu”, autorstwa psycholog i nauczycielki języka polskiego Marty Mytko, to
historia tytułowego Jeżyka, który z powodu wirusa musiał zostać w swojej norce.
W bajce, jeżykowa mama wyjaśnia Bartkowi, dlaczego nie może pójście do leśnej szkoły, dlaczego
musi pozostać w norce. Wszelkie informacje, które w niej znajdziecie oparte są o zalecenia i wiedzę z
zakresu profilaktyki.
Ogromną wartością bajki jest także to, że możemy przeczytać w niej o pomysłach na spędzanie i
wykorzystanie czasu w domu.
Całą historię o Jeżyku Bartku czyta się ją z wielką przyjemnością, jest napisania przystępnym i pełnym
ciepła językiem, adekwatnym dla najmłodszych dzieci.
Treść bajki dodatkowo dopełnia list do rodziców autorki- Marty Mytko, wyjątkowe ilustracje Marii
Mytko oraz komentarz, wraz z propozycją ćwiczeń w domu, psychologa i psychoterapeutki dziecięcej
Aleksandry Salwy.
MIŁEJ ( choć nie łatwej ) LEKTURY:
Jeżyk-Bartek
Uwaga – challenge, czyli wyzwanie dla chętnych „Lista Aktywności Gumisiów”
Kochani !!!
Jeżyk Bartek wspólnie ze swoją mamusią stworzył listę aktywności na
nadchodzący czas. Dlaczego takiej listy nie mamy stworzyć i my? Wspólnie.
Podzielmy się pomysłami na wspólne spędzanie wolnego czasu. To takie
proste:
1. Ja + Rodzinka = dobra zabawa
2. Zrób zdjęcie podczas waszej wspólnej zabawy.
3. Prześlij zdjęcie na adres: gumisie.przedszkole.31@gmail.com

4. Podziel się swoimi pomysłami i przekaż pozostałym „Gumisiom” pozytywną energię:)
5. Wszystkie nadesłane zdjęcia zamieszczone zostaną na stronie internetowej naszego
przedszkola w zakładce: grupa „Gumisie”
6. Nie zapomnijcie o podpisaniu swojego zdjęcia i o podaniu przepisu na udaną zabawę.
7. Na zdjęcia czekam do ….do końca tej mało przyjemnej izolacji. Umilajmy sobie ten czas
chociaż poprzez zdjęcia i filmiki
8. Powodzenia i dobrej zabawy. Przesyłam Uściski
A dla tych, którzy potrzebują niewielkiego wsparcia polecam
Zabawy w domu
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Przywitajmy się:
00:00

00:00

Zabawy z patyczkami wg instrukcji Rodzica. Przygotujcie 10 patyczków do uszu:
Ile patyczków mam? Policzę je zaraz sam.
Dziecko przelicza patyczki ( 10).
A teraz ułożę 5 i dodam jeszcze 5.
Na przeliczenie mam znowu chęć.
Przelicza dodane patyczki.
Patyczki teraz się rozsypały,
obok kartki pospadały.
Dziecko przechyla lekko kartkę tak, aby spadło kilka patyczków. Przelicza ile zostało, ile spadło, ile
było.
Z tych patyczków ułożę coś ładnego
A ty podziwiaj koleżanko i kolego.
Dziecko układa wymyślony przez siebie wzór. Nazywa co ułożyło, ocenia swoją pomysłowość.
Teraz odłóżcie na chwilę swoje kartki z patyczkami i pobawcie się:

„Rzucamy kostką”
Dziecko na zmianę z Rodzicem rzuca kostką. Zadaniem dziecka jest policzyć kropki i podskoczyć tyle
razy, ile wskazuje liczba kropek.
Wróćcie do kartki na której leżą patyczki, przenosząc je do stolika tak, aby patyczki nie spadły.
Rodzicu, pokaż dziecku wzór domku ułożonego z 6 patyczków i z 4 patyczków płotek.

Następnie gwiazdę z 8 patyczków

i zygzaki z 10 patyczków

Dziecko po kolei układa wzory, powinno zapamiętać z jakiej ilości patyczków jest wzór.
Rysowanie z pamięci.
Dziecko odkłada patyczki. Na kartkach rysuje zapamiętane wzory.
,,Wesoły marsz” – zabawa ruchowa.
Dziecko maszeruje w rytm muzyki, na przerwę staje, Rodzic podnosi kartkę z cyfrą, a dziecko tyle razy,
np. podskakuje, klaszcze itp.
Dyktando rysunkowe
Dziecko otrzymuje kartkę z konturem domku

oraz ołówek lub kredkę. Rodzic odczytuje instrukcję, co i gdzie należy narysować na kartce.
Instrukcja:
1. jeśli potrafisz podpisz się w lewym górnym rogu kartki
2. na dole kartki jest domek, dorysuj okno i drzwi
3. po prawej stronie domu narysuj drzewo
4. po lewej stronie domu narysuj płotek
5. nad domkiem narysuj słońce
6. pokoloruj rysunek.
Powodzenia!

