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Dzień dobry i cześć!

Przybywam do Was z ogromną dawką nieziemskich inspiracji z okazji
zbliżającego się Dnia Kosmosu (21 maja).

W tym tygodniu czekają na Was:

kosmiczne inspiracje plastyczne
kosmiczna playlista
zabawa rytmiczna z kubkami: Kokoleoko
zabawy badawcze z magnesami (wyzwania stem magnesy)
zabawa manipulacyjna/grafomotoryczna: Droga do planety
modele gwiazdozbiorów - projekt STEM
pomysł na bardzo prosty gniotek anty-stres
zabawy tematyczne: Kosmos
kosmiczne karty pracy
zabawy w świecie liter: Literowe rakiety
zabawy przygotowujące do czytania: Kosmiczne
sylaby/Kosmiczne memory
zabawy w świecie liczb: Kosmiczne przeliczanki (do
kolorowania/klamerkowe)
kosmiczne edukarty do kolorowania - z nich dowiecie się więcej
o planetach
kosmiczne karty QUIZowe - utrwalające wiedzę o planetach
lapbook: Kosmiczna przygoda
girlanda: Dzień Kosmosu
dyplom - pamiątka wspólnych zabaw z okazji Dnia Kosmosu
karty do komunikacji polsko-ukraińskiej
przypominajka: plan pracy, Bank Ilustracji, scenariusz
trudne sprawy: Gotowość dziecka do nauki czytania
artykuł o nauce czytania

Zaczynamy od przypomnienia!

Na Twojej platformie czeka mnóstwo różności. W tym tygodniu szczególnie
polecam Twojej uwadze:

Temat planu pracy na ten tydzień: Kosmos
Temat scenariusza zajęć: Kosmici
Bank Ilustracji: Kosmos

Zajrzyj także do działu z eksperymentami - gaz, woda, ogień, który w różnej
formie spotykamy w kosmosie jest świetną inspiracją do działań z
eksperymentami.

Po polsku i po ukraińsku

Dla uzupełnienia Twoich materiałów o bogaty zestaw do czytania globalnego po
polsku i ukraińsku polecam ten zestaw:
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Aby ułatwić Ci komunikację z nowymi członkami Twojej grupy, którzy mogą nie
mówić jeszcze po polsku, karty zawierają QR kody, które możesz “zeskanować”
swoim aparatem (po prostu robiąc im zdjęcie) i odsłuchać zapisy odczytywane
przez lektora.

Magnesy i kosmiczny STEM

W tym tygodniu zapraszam Cię do zabaw z magnesami. Pomogą Ci w tym
przygotowane materiały. Dzięki nim dzieci wykonają bardzo proste, bezpieczne i
ciekawe testy z wykorzystaniem magnesów, będą doskonalić grafomotorykę i
motorykę precyzyjną, tworząc własne modele gwiazdozbiorów!
Tutaj znajdziesz wyzwania i inspiracje do badania z magnesami:
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A tutaj ścieżki do przejścia magnesami. Jednak - zauważ, że możesz
wykorzystać je także do ćwiczeń wycinania i ćwiczeń w rysowaniu po śladzie -
mają wielkość dostosowaną do rozwojowych możliwości przedszkolaków.
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Kolejna prosta zabawa, która pochłonie Twoje przedszkolaki i wzbogaci wiedzę
o kosmosie!
Zobacz jak stworzyć modele gwiazdozbiorów i skorzystaj z wybranych prostych
konstelacji, które mogą stworzyć przedszkolaki.
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Głodni wiedzy? Smakowite kosmiczne kąski podano do stołu!
Kosmos to niezwykle inspirujący temat dla dzieci… i nie tylko! Żeby zaciekawić
dzieci jeszcze bardziej przygotowałam dla Ciebie kosmiczne edukarty do
kolorowania - z nich dowiecie się więcej o planetach. Znajdziesz je tutaj:
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To jednak nie wszystko! Jeśli macie chęć sprawdzić swoją wiedzę,
przygotowałam dla Was także QUIZ w dwóch wersjach, tak, aby mogły
skorzystać z niego starsze i młodsze przedszkolaki.
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Absolutnym hitem i moim ulubieńcem jest lapbook - to taka papierowa książka w
ciekawym wydaniu, która pozwala gromadzić, utrwalać i bawić się zdobywaną
wiedzą. Zobacz sam/a jakie to fajne:
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A oto Twój materiał:
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Czytanie, liczenie, ćwiczenia podstawowych procesów
poznawczych

W tej części znajdziesz materiały, które wykorzystasz w pracy zarówno
indywidualnej jak i grupowej. Skorzystasz z nich chętnie jeśli jesteś
wychowawcą, ale i pedagogiem specjalnym. Tematycznie, kosmicznie
zapraszam Cię do zabawy z wykorzystaniem kart pracy (a właściwie kart
zabaw):
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Jeśli Twoje przedszkolaki zainteresował już świat liter, ucieszą Cię Literowe
rakiety:
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Dla tych, którzy doskonalą sylabizowanie, pomocne będą Kosmiczne sylaby.
Ten zestaw to także gotowy materiały do gry w Kosmiczne memory!
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A na słodki finał matematyczne kosmiczne karty do przeliczania - świetnie czują
się w parze z klamerkami.
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Jeszcze więcej zabawy!

Ja wiem, i Ty wiesz, że zabawy do druku to tylko dodatek! Dlatego do
dzisiejszych inspiracji dokładam jeszcze jedną zabawową kosmiczną cegiełkę
proponując Ci pomysły na kosmiczne zabawy tematyczne:
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Ucieszy Cię także ten prosty pomysł na anty-stressowego zgniotka z balona.
Jest naprawdę odstresowujący! Polecam Ci zostawić jeden na biurku.
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Coś dla małych artystów!

Jak zawsze mamy dla Ciebie worek pełen inspiracji plastycznych i muzycznych!
Tym razem przygotowałam dla Ciebie jeszcze jedną niespodziankę - zabawę
rytmiczną do utworu Kokoleoko (znajduje się na Twojej playliście Rytmika od
Edumail).

A oto bank inspiracji plastycznych:
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A tutaj szczególnie polecany przeze mnie projekt wyskakującej rakiety! Jest
bardzo prosty!
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Kosmiczna playlista na Spotify z ukochanym utworem W Układzie
Słonecznym. Ale to nie jedyny wartościowy utwór, który tam znajdziesz!
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A to prosta zabawa rytmiczna - jedyne czego potrzebujesz to dwa kubki!
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Dekoracje i niespodzianki

Jeśli ten tydzień był dla Was wyjątkowy warto uświetnić go girlandą i pamiątką
dla dzieci.
Tutaj znajdziesz nieziemską kosmiczną girlandę:
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A tutaj dyplomy/pamiątki dla dzieci:
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Trudne sprawy? Już pomagam!

Gotowość dziecka do nauki czytania

Czytanie - co powinnaś o nim wiedzieć?
Ponieważ przesyłam Ci także literowe inspirację budzące zainteresowanie
nauką czytania, dzisiejszym tematem trudnych spraw będzie właśnie gotowość
do nauki czytania.
Zapraszam Cię do lektury artykułu:
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A jeśli temat zainteresuje Cię bardziej, podsyłam link do szerszej publikacji,
która stanowi bazę dla nauczycieli interesujących się nauką czytania:
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Zapraszamy Cię na nasze konto w social mediach.
Wpadnij i bądź na bieżąco z zapowiedziami!
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Na finał finału zacytuję Ci mojego kosmicznego idola - Buzza Astrala.
Na koniec świata i jeszcze dalej!

Pięknego tygodnia!
Monia z EduMail

Możesz anulować subskrypcję lub zmienić dane kontaktowe w dowolnym czasie.

https://drive.google.com/file/d/1T5T-uV0QHvaitifzXlWEpfy3xrIv36rU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SVmbOufY0nGQ3KXrYmCbIRoc91dwMmhl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMlcK6uNEYzKymVqdqBiQmFmzXeay06-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sb6f5MaOhDFAfQcN7fxS0Pxhia1EmgxA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SSzmcqbQ7eq9geBGmaOpRxP9sRKQTqIp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SoOCQ2X_gj5C4_AVtGSFOOKXNtPamiv3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1zOCNjVnCPYd83MI5X2WEqbnpMw70GI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SpbT4D-b4udyYIN1GLvkueMIsoVp226m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SfXr35g-HRcR05u1MagLTDEKObonym-I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SfcPQh9ia26vxDuEfMPShNFW0nQH-c0p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TFzbDUzJIDNZ2G5Hy3RDkIV_fi1XocVg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SN_4tyNXwIM17iILTdopooC-r8HrOlUG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SqOHHvWdtxLojLM8Eoxb97TdWiAgh9SO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ty4Vy2Ss_YEvhAjBA25cgECFzo65PRY6/view?usp=sharing
https://pin.it/52tf16j
https://www.cleverpatch.com.au/ideas/by-occasion/cleverpatch-crafternoons/paper-cup-rocket-launcher
https://open.spotify.com/playlist/3yM9JGx6ZtjoPlrCcYjbPv?si=c40bf7c715b0405f&nd=1
https://drive.google.com/file/d/1trA-vFbXEWv8PnuwrzDhgVf-G-D70Vsk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SNeszYJ_dbyDQTJvnMukuWDJ3VNkuT_f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SNjIqCVGaf3Cth_n5MiUaReQpsgKkOdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T8JVoBzKMTVlEVxtj605-cjH0pQEVJh_/view?usp=sharing
https://panimonia.pl/2020/01/20/jak-nauczyc-dziecko-czytac/
https://www.instagram.com/edumail.pl/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/edumail.edukacja
https://www.facebook.com/edumail.edukacja
https://www.instagram.com/edumail.pl/

