W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić
dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"
Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki
rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się
materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego
bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii.
Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/
20 marca przywitaliśmy kalendarzową WIOSNĘ
Tematyka wg zamierzeń planu miesięcznego dla dzieci 5-6 letnich to :

MARCOWA POGODA
Starszaki to bystre dzieciaki! Serdecznie Was pozdrawiamy i do
wspólnej zabawy zapraszamy 

Propozycja ćwiczeń i zabaw :
26.03.2020
1) Czy wiecie jakie są pierwsze oznaki wiosny? Na pewno tak! Zobaczcie proszę ten krótki
film żeby utrwalić sobie wszystkie informacje:
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
2)Zabawy z przysłowiem „W marcu jak w garncu” – wyjaśnijcie wspólnie z rodzicami co
ono oznacza, a później spróbujcie powtórzyć przysłowie w różnym tempie i z różną
intonacją głosu.
3)Zapoznanie z wierszem J. Kulmowej „W marcu jak w garncu”
W marcu gotuje się wiosna w garncu.
Miesza się. Bulgocze. Burzy.
Słońcem wzbiera w każdej przydrożnej kałuży.
To zastyga przymrozkiem niewielkim,
To zielonych pąków wypuszcza bąbelki,
To znów śniegiem, jak kożuchem się zetnie,
To się wiatrem zakotłuje w ogrodach,
Aż się nam uwarzy marcowa pogoda

27.03.2020
1) Jak najlepiej zacząć dzień? Z uśmiechem! A nic tak nie pobudza główki jak RUCH! Kilka
ćwiczeń i od razu nabierzesz ochoty do pracy! Spróbuj 

https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM

2) Kapryśna pogoda każdego dnia robi nam psikusa; Czy potrafisz ułożyć zdanie z rozsypanki
wyrazowej?

3) Zabawa plastyczna : Bociany.
Potrzebujesz tylko 4 wacików kosmetycznych, czerwoną i czarną kartkę papieru, klej i patyczek (jeśli
nie macie w domu kolorowego papieru można pokolorować dzioby i nogi czerwoną kredką, a oczka
i skrzydła czarną) Powodzenia! 

Opracowanie: Klaudia Przybyła i Agata Serwin

