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KALENDARZ POGODY – kolejne zadania do tematu
1. Układy przestrzenne.
Narysuj, pokoloruj i wytnij lub na kolorowym papierze narysuj i wytnij dość duże 1 słoneczko i 2
chmury. Następnie połóż je przed sobą i zgodnie z poleceniem, ułóż:
- słoneczko NA chmurce;
- słoneczko NAD chmurą;
- chmurę PRZED słoneczkiem;
- chmurę ZA słoneczkiem;
- słoneczko POD chmurą;
- słoneczko OBOK chmury;
- słoneczko Z PRAWEJ STRONY chmury;
- słoneczko POMIĘDZY chmurami.
2. Teraz zmiana zasady w zabawie z tymi samymi elementami:
Dowolnie układasz symbole słońca i chmur, i nazywasz układ przestrzenny.
3. Jaka jest rola słońca? - proszę, zastanów się i podaj przykłady pozytywnej – dobroczynnej roli słońca oraz jego negatywnego działania.
Najlepiej będzie, jeśli sobie pomożesz rysunkami. Gdy będą gotowe, pokaż je dorosłemu
domownikowi, pochwali cię, jeśli zobaczy parę właściwych przykładów.
4. Ćwiczenia ruchowe „Pogodowe zamieszanie”. Do ćwiczeń potrzebna jest starsza osoba
towarzysząca.
Omiń kałuże (zabawa skoczna) - może pamiętasz, gdy w przedszkolu bawiliśmy się w tę zabawę,
rozkładałam na podłodze szarfy.
Ułóż na podłodze 5 - 6 „kałuży” – z gazet, a jeszcze lepiej z nieśliskich rzeczy. Zabawa polega na
spacerowaniu po podłodze i przeskakiwaniu kałuży na sygnał. Poproś kogoś, kto może dotrzymać
ci towarzystwa w tej zabawie – klasnąć w dłonie lub dać inny sygnał na przeskok.
Lodowe sopelki ( zabawa z elementem równowagi) – w tej zabawie osoba, która jest teraz z
tobą, obserwuje jak sobie spacerujesz, podskakujesz albo tańczysz przy piosence czy muzyce jaką
lubisz. W czasie ruchu powtarzasz przysłowie: „ W marcu jak w garncu” albo „Kwiecień plecień,
bo przeplata trochę zimy, trochę lata”.
Gdy osoba powie hasło: lodowy sopelek - stań na jednej nodze nieruchomo, przyjmij lodową
pozę. Powtarzajcie kilka razy, tak aby na zmianę postać na lewej nodze 4 razy, i na prawej nodze 4
razy.
Wiatr i gałęzie ( skłony tułowia) - stań jak drzewo – wyprostuj się, zrób lekki rozkrok, ręce unieś
w górę – to gałęzie. Na hasło Wiatr, rób skłony na boki, a w wyproście poruszaj palcami dłoni nad
głową.
Słońce świeci, deszczyk pada - na hasło słońce świeci, chodzisz w pomieszczeniu tu i tam –
spacerujesz różnymi krokami. Na hasło deszczyk pada szybko stajesz przy ścianie, przyklejasz się
do niej, prostujesz i napinasz mięśnie - w tej pozycji pozostajesz przez chwilę. Na ponowne hasło
słońce świeci – kontynuujesz spacerek, a na słowa: deszczyk pada robisz siad skulny, czyli
kucasz i pochylasz głowę. Powtórz kilka razy tę zabawę.

5. Czy pamiętasz? Prowadziliśmy już tygodniową obserwację pogody w ZIMIE. Zrób to jeszcze
raz – WCZESNĄ WIOSNĄ. Przeczytaj, od którego dnia tygodnia zaczniesz prowadzić obserwacje

6. KALENDARZE.
Jest wiele form kalendarzy – tych papierowych. Mają różną wielkość, grubość, sposoby oznaczania
dni. Z przedszkola znasz kalendarz ścienny z czerwoną ruchomą ramką, która wskazuje konkretny
dzień tygodnia.
Jadnak kalendarze mają kilka podobieństw. Jakie to podobieństwa? Co wskazuje każdy kalendarz?
Poproś domowników, żeby położyli obok siebie kalendarze domowe i te osobiste, z których
korzystają tak, żeby można było sprawdzić, co powtarza się w każdym z nich?
Są to 4 podobieństwa. Pomyśl i odpowiedz.
7. DLA AMBITNYCH I DOCIEKLIWYCH.
Na karcie z kalendarzem tygodniowym, w okienku obserwacje, możesz zapisać temperaturę
powietrza, która sprawdzisz na termometrze za oknem. Dobrze będzie, jeśli każdego dnia o
podobnej godzinie sprawdzisz ile stopni Celsjusza wskazuje termometr. Godzinę pomiaru też
możesz zapisać!
K. Król

Na następnych stronach znajdziesz kolejne ćwiczenia utrwalające znajomość liczb i cyfr.
Baw się dobrze i starannie pisz!
Pozdrowienia K. K.

