Dzień dobry moje "Pszczółeczki"! 
   Niestety, przez kolejne dni nie spotkamy się w przedszkolu, ale to nic straconego ! Będziemy tu razem z Pania Kasią podsyłać dla Was zajęcia, by umilić Wasz pobyt w domu i choć troszeczkę spedzić wspólnie czas:) Co Wy na to ? ;) mam Nadzieję, że humorki dopisują i czeka Was naprawdę miły dzień. 

1. Na dobry początek dnia - gimnastyka :) 
https://youtu.be/Do1wfYB48PI

2. Mam nadzieję, ze już sie obudziliście. dlatego teraz zapraszam Was do nauki rymowanki o "ciasteczku". Jesteście gotowi?
"Ciasteczkowy domek" - rymowanka.
W małym domku mieszka Ciasteczko,
wychodzi codziennie oglądać miasteczko.
Kogo do domku dzisiaj zaprosi?
Co gość w prezencie przynosi ?

Cała zabawa polega na tym, że mówicie głośno nauczoną rymowankę, a następnie spróbujcie wymienić osoby, które ciasteczko zaprosi do swego domu, np.  Mikołaja, renifera, elfy itd. Podane wyrazy podzielcie na sylaby.

3. Teraz chiałabym bardzo, żebyście przypomnieli sobie i utrwalili naszą piosenkę o Mikołaju. Pamiętajcie - śpiewamy głośno i wyraźnie ;)
https://youtu.be/-ZGmFqhIaXk

3.  Czas na rytmizowanie - spróbujcie powiedzieć poniższą rymowanekę cicho, głośno, szeptem, klaszcząc, wystukując rytm o podłogę lub Wasze uda. powodzenia !
Każ-dy mo-że dziś po-ma-gać.
Du-ży o-raz ma-ły.
Po-ma-ga-nie in-nym lu-dziom,
to po-mysł wspa-nia-ły.

4. Następnie wspólnie z kimś dorosłym spróbujcie ułożyć zdania z podanymi świątecznymi wyrazami: Mikołaj, choinka, łańcuch, bombka, anioł, prezent, opłatek, stroik.
Doskonale sobie poradziliście;)
5. I na zakończenie odsyłam Was do naszych podręczników na strony 38-39. Pokolorujcie pięknie choinkę według wzoru oraz narysujcie w ramce co chielibyście dostać od świętego Mikołaja. 
Zachęcam Was również do wypełnienia zaległych kart pracy z tematu "Czekamy na Mikołaja".

Pamiętajcie, że już za kilka dni odwiedzi Was długo wyczekiwany gość - Święty Mikołaj ! ...więc może warto przez weekend narysować piękną laurkę i pozostawić ją razem z mleczkiem i ciasteczkami w podziękowaniu za przepiękne prezenty w tą magiczną noc.. ;)

Na dziś to juz wszystko :) Baardzo dziękuję, za Waszą aktywność. 
Ściskam Was mocno oraz życzę cudownego weekendu! 
Trzymacjie się cieplutko - Pani Ania  <3


