Activităţi săptămâna 11-15 mai 2020
Tema:Să zburăm printre nori!
Notă: Activităţile se desfăşoarăînfuncţie de disponibilitateaşiprogramulpărinţilor.

ACTIVITĂȚI ZILNICE PENTRU MINTE ȘI CORP

TEME DE ÎNVĂȚARE
LUNI -„Mijloace de transport aeriene”

Începeziuazâmbind!
Pune mâna pe inimă! Bate într-un anume ritm.
Observă răsăritul și apusul! Dacă ai reușit, nu uita,
lucrurile acestea se întâmplă zilnic!
Trebuie să avem un program zilnic de somn, masă,
mișcare și învățare.

⮚ Vizionează desenul animat Aici!
⮚ Recunoaște/denumește mijloacele de transport
aeriene, indicând sunetul iniţial al cuvântului!
MARȚI -„Iscoada cu elice “

Ți-ai făcutpatul? Te-ai spălat pe mâini, pe față, pe dinți?

Îmbracă-te frumos!

Nu sta toată ziua înpijamale!

Mănâncă sănătos și echilibrat! Mâncarea se servește la
masă!
Exerciții de mișcare Aici
Rezolvă tema zilei! Cere ajutor și lucrează în echipă!
Servește prânzul și oferă-ți un moment de relaxare în
liniște în pat (fără telefon/ televizor!!!!)

⮚ Audiază Aici și reprodu textul poeziei!
⮚ Realizează un avion din hârtie! Te poți inspira de
Aici.
MIERCURI - „Aeroportul”

⮚ Realizează un aeroport, utilizând diferite
materiale: jucării-avioane şi elicoptere, clame de rufe,
piese Lego, cuburi etc.!
⮚ Aşază pe pista de decolare avioane (atâtea câţi ani
ai) şi elicoptere (cu două mai puţine decât numărul
avioanelor)!
JOI - „Racheta”

Păstrează ordine la jucării ș iîn cameră! Ajută la treburile
casei!
⮚ Urmărește desenul animat Aici și desenează
racheta respectând instrucţiunile!
⮚ Denumește/numără figurile geometrice untilizate!
VINERI - „Vreau să fiu aviator!”

Igiena de seară. Hainele trebuie împachetate și așezate
frumos.
O poveste pe zi sigur ne face mai isteți.
Povestește celorlalți ce ai făcut azi. Vorbește despre
reușitele și eșecurile tale!!!

⮚ Ascultă Aici cântecul, apoi interpreteazăși tu!
⮚ Urmează un traseu fără obstacole: decolează,
zboară, atrerizează, folosindu-ți brațele!

Culcă-te la ora potrivită! Număratul oilor ar putea să ajute.
Noapte bună! Somn ușor! Vise plăcute!
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