Informacja dla rodziców o zdalnym przerobieniu materiału z podstawy
programowej z przedszkola w grupie 3-latków 01.06.2020 r. – 05.06.2020 r.

Temat tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni
Poniedziałek 01.06.2020 r.: „Tolerancja”
- Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Inny”
Do grupy Ady dołączył nowy przedszkolak. Pani przedstawiła go dzieciom i
powiedziała, że ma na imię Anuj. Nikt nie chciał się z nim bawić, bo wyglądał
inaczej niż wszyscy: miał ciemną skórę i czarne oczy, tak czarne jak nocne niebo.
Chłopiec siedział w kąciku i rysował coś na kartce.
To piesek? - zapytała Ada, przyglądając się rysunkowi.
Tak, mój dog - odpowiedział chłopiec i dorysował żółte słońce.
Ada znała to angielskie słowo i wiedziała, że dog to znaczy pies. Zawsze marzyła
o jakimś zwierzątku ale niestety, była uczulona na sierść i po spotkaniu z psem
lub kotem od razu zaczynała kichać.
Nie baw się z nim - szepnęła jej na ucho Kasia. - On jest z innego kraju.
Jest miły - powiedziała Ada. -1 ładnie rysuje.
Od tej pory Ada i Anuj często bawili się razem: układali wieże z klocków,
budowali zoo i ustawiali w nim plastikowe zwierzątka, kręcili się na tej samej
karuzeli. Chłopiec znał dużo dziwnych słów, których Ada nie rozumiała, ale z
radością uczyła go wymowy polskich słów.
To jest huśtawka, potrafisz powiedzieć?
Fuś... fuś... fuśtajka - próbował wymówić Anuj.
Ada również nauczyła się nowych słów po angielsku i dowiedziała się, że Anuj
urodził się w Indiach, a jego imię znaczy „młodszy brat".

Ja mam starszego brata Olka, ale jak chcesz, to możesz być moim młodszym
braciszkiem - zaproponowała.
Zbliżały się Dzień Babci i Dzień Dziadka, więc dzieci przygotowywały
przedstawienie. Kilkoro z nich nie chciało występować razem z nowym kolegą.
Ja nie będę z nim tańczyć - naburmuszyła się Ola.
Moja mama powiedziała, że on jest z dzikiego kraju - stwierdził Jaś.
A mój tata mówi, że oni jedzą palcami.
Nieprawda! Anuj był u nas w domu z mamą i tatą. I wcale nie jedli palcami! odezwała się Ada.
Słysząc to, pani poprosiła, żeby dzieci usiadły w kółeczku na dywanie, i
opowiedziała im bajkę o króliczku Trusiu. Truś był czarny, chociaż wszystkie
króliki w stadzie były białe. Okazało się jednak, że czarny królik był
najodważniejszy ze wszystkich i to właśnie on uratował Białe Uszate Królestwo.
Nie wolno się z nikogo śmiać i mówić, że jest inny lub gorszy. Na świecie żyje
wielu ludzi, którzy różnią się kolorem skóry, mową i zwyczajami. Ważne, żebyśmy
się od siebie uczyli i pomagali sobie wzajemnie. Ada podeszła do Anuja i wzięła
go za rękę.
On jest moim młodszym bratem - powiedziała. -1 razem zagramy babcię i dziadka
w naszym teatrzyku! Okazało się, że Anuj ma śliczny głos i potrafi śpiewać jak
skowronek. W dodatku nauczył się na pamięć trudnego wiersza po polsku i ani
razu się nie pomylił. Największe wrażenie jednak zrobili na wszystkich babcia i
dziadek Anuja. Byli ubrani kolorowo jak motyle i poczęstowali dzieci indyjskimi
ciasteczkami. Gdyby wszyscy na świecie byli tacy sam i, nie działoby się nic
ciekawego.

- Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce
Rodzic zadaje pytania:
Kim był nowy przedszkolak w grupie Ady?
Jak dzieci zareagowały na nowego kolegę?
Jak mógł się czuć Anuj ,gdy dzieci nie chciały się z nim bawić?
Jaka bajkę opowiedziała pani dzieciom?
Czy wszyscy muszą być tacy sami?

- Słuchanie imion dzieci odczytanych przez rodzica i ich powtarzanie.
Rysowanie dróg dzieci do piaskownicy. Kolorowanie wiaderek według
instrukcji (karta pracy cz. 2, nr 18).

Wtorek 02.06.2020 r.: „Zabawy z piłką”
- Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Piłka”
https://www.youtube.com/watch?v=U-WUy1FCHHM

- Zabawy dzieci z piłką na własnym podwórku.

Środa 03.06.2020 r.: „Wszyscy lubimy się bawić”
- Zabawa dydaktyczna „Liczymy”
Pomoce :2 Kostki do gry
Dziecko rozgrywa turniej . Rzuca kostką równocześnie z rodzicem . Zwycięzca osoba, która wyrzuciła więcej oczek - przechodzi do następnej rundy. Przy
każdym powtórzeniu zwycięzcy rozgrywają turniej pomiędzy sobą.

- Odbijanie foremek o różnych kształtach na tackach z mokrym
piaskiem
Czwartek 04.06.2020 r.: „Kolorowy świat dzieci”
- Zabawa plastyczna „Wiaderka”. Kartka z narysowanymi wiaderkami,
kredki: niebieska, żółta i czerwona.
Dziecko koloruje wiaderko na wybrany kolor: kolorem jaki ma niebo
lub słońce, a łopatkę na kolor czerwony.

- Zabawa dydaktyczna „Rozpoznaj kolory”
Rodzic przygotowuje obręcze w trzech kolorach, mogą to być obręcze zrobione
z kolorowej włóczki, drobne zabawki i przedmioty w kolorach obręczy.
Dziecko ma za zadanie posegregować swoje drobne zabawki i przedmioty ze
względu na kolor i włożyć je do obręczy w danym kolorze.

Piątek 05.06.2020 r.: „Grzeczne dzieci”
- Wprowadzenie wiersza do nauki E. Skarżyńskiej „Wszyscy mnie
lubią”.
Wszyscy mnie lubią!
To rzecz wspaniała.
Chyba się jednak
dobrze starałam.
Chciałam,
by lubić zaczął mnie ktoś,
więc byłam miła,
mówiłam wciąż:
proszę, przepraszam,
bardzo dziękuję
i uśmiechałam się,
i w ogóle.
Teraz mnie lubią
wszyscy,
więc w górę
skaczę z radości – do samych chmurek.

- Prace porządkowe w pokoju dziecinnym.
Dziecko wspólnie z rodzicem porządkuje zabawki na półkach.
I.Gryniewicka

