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ROK SZKOLNY 2020/2021

POMPIKOWE DOMOWE PRZEDSZKOLE

TEMAT TYGODNIA: CUDA I DZIWY

1. Zabawy przy piosence „Trzej kosmici„
1.Trzej kosmici, trzej kosmici
przylecieli rankiem.
Ten w talerzu, tamten w spodku,
trzeci leciał w dzbanku.
Ref.
Pierwszy – krągłe jajeczko,
drugi – chrupka bułeczka,
a ten trzeci, drżący, chlupiący
jak ta kawa z mleczkiem.
II. Trzej kosmici, trzej kosmici
wpadli przez okienko,
w pokoiku na stoliku
lądowali miękko.
Ref. Pierwszy – krągłe jajeczko…
III. Trzej kosmici, trzej kosmici
siedli na obrusie.
proszą ciebie na śniadanie
Z mamą i tatusiem!
Ref. Pierwszy – krągłe jajeczko…
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2. Praca plastyczna: zróbcie swojego ufoludka z plasteliny, a może z warzyw??? Pochwalcie
się, przesyłając zdjęcie na Żuberkowe Przedszkole.
3. Słuchanie wiersza „Hallo, tu ziemia” M. Terlikowskiej - poznanie zjawiska powstawania
dnia i nocy
&quot;Dzień dobry, dzieci!
Jestem Ziemia,
wielka, okrągła jak balonik.
Z tej strony – słońce mnie opromienia,
a z tamtej strony – nocy cień przesłonił.
Gdy jedna strona jest oświetlona,
to zaciemniona jest druga strona.
Wy zajadacie pierwsze śniadanie,
a spać się kładą – Amerykanie,
właśnie!…&quot;
4. Zabawa „Kiedy jest dzień – bawię się, kiedy jest noc – śpię”
Rozkładamy na podłodze koło zrobione ze sznurka, bibuły (domek). Kiedy włączymy
skoczną muzykę, jest dzień – dziecko/dzieci wychodzą z domku na spacer ( np. biegają,
podskakują, skaczą obunóż, skaczą na 1 nodze). Kiedy usłyszą kołysankę śpiewaną przez
osobę prowadzącą „ Kotki dwa”, zbliża się noc – czas wracać do domu (dzieci wchodzą do
domków i zasypiają).
5. zagadki o kosmosie :

https://www.youtube.com/watch?v=IpWtryNR_zo

6. zabawa taneczno-ruchowa, którą dobrze znacie:

?v=MG6iPAU2b0I

https://www.youtube.com/watch

7. Gwiazdy na niebie- po wysłuchaniu wierszyka spróbujcie zrobić swój gwiazdozbiór.
„Tam wysoko nad głowami,
ciemne niebo jest z gwiazdami.
Tych gwiazdeczek są tysiące,
tak jak kwiatów na mej łące. (…)
Stara baśń nam opowiada,
że gdy gwiazda z nieba spada.
Jeśli będziesz chciał szalenie,
wtedy spełni twe życzenie.
Więc wpatruję się czasami,
w czarne niebo z gwiazdeczkami.
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Czekam, może jedna spadnie
by życzenie spełnić dla mnie.”
8. Bajka edukacyjna „Gwiazdy na niebie„:

LlR7Sfw

h ttps://www.youtube.com/watch?v=rLpv

Agnieszka Panasiuk-Kaczoch i Iwona Gierasimiuk
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