WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
PROPOZYCJI ZAJĘĆ DO WYKORZYSTANIA.
Temat dnia: Wiosna w gnieździe 27.03.2020

OTO

KILKA

Cele:
•
wzbogacanie wiedzy o ptakach, ich gniazdach,
•
doskonalenie percepcji wzrokowo-ruchowej,
•
rozwijanie zdolności manualnych
Proszę przygotować - kartkę z bloku, wycięte białe koła lub płatki kosmetyczne,
wycięte 4 trójkąty, 2 czarne półkola, 2 prostokąty, sznurek lub wełnę, kredki
woskowe, klej.
Proszę wydrukować: Załącznik nr1(lub samodzielnie narysować ołówkiem poplątane
linie oraz proste kontury ptaków i ich domki).
Przebieg:
1. Proszę włączyć dziecku filmy edukacyjne o ptasich gniazdach.
Dziecko zobaczy jak wygląda życie w gnieździe: bociana i jaskółki.
Link do „Życie w gnieździe bociana”:
https://www.youtube.com/watch?v=bstrmG21XzI

Link do „Życie w gnieździe jaskółki”:
https://www.youtube.com/watch?v=E1QJVP_cQSE

Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat filmu.
Przykładowe pytania:
- Z czego zbudowane jest gniazdo?
- Gdzie zbudowane są gniazda i dlaczego?
- Jak wygląda bocian?
- Jak wygląda jaskółka?
2. Karta pracy – „Doprowadź ptaki do gniazd” – Załącznik nr 1
Proszę położyć przed dzieckiem kartę pracy (załącznik nr 1) i kredki.
Poprosić, aby dziecko poruszało palcem po linii odnajdując właściwe gniazdo ptaka.
Następnie dziecko pogrubia każdą linię innym kolorem kredki.
Proszę poprosić, aby dziecko policzyło: ptaki, gniazda.

3. Zabawa rytmiczno-ruchowa przy piosence „Bocian i żaby”.
Proszę włączyć dziecku piosenkę i pozwolić mu na własną interpretację ruchową
( można skorzystać z podpowiedzi inscenizacji ruchowej zamieszczonej poniżej)
Link do piosenki „Bocian i żaby”
https://www.youtube.com/watch?v=mPa7cp7t0aE

Tekst piosenki oraz propozycja inscenizacji ruchowej:
Kle, kle, kle, kle,
(rytmiczne wystukiwanie przez dziecko słów - patyczkami,
kredkami lub dłońmi złożonymi na kształt dziobka bociana)
słychać dookoła, co to, co to, bocian żabki woła.
Przyfrunął na łąkę, przystanął na nodze, (równoczesne ruchy obu rąk
„fruwanie”, następnie dziecko próbuje
utrzymać równowagę na jednej nodze)
A zielone żabki bały się go srodze, a zielone żabki bały się go srodze ….
Kum, kum, kum, kum,
(rytmiczne naśladowanie odgłosów żabek,
wystukiwanie słów - patyczkami, kredkami)
tak cicho kumkały,
hop, hop, hop, hop.
(dziecko kuca, i rytmicznie wykonuje skoki w
przysiadzie na słowo „hop”)
w trawę uciekały.

4. Praca plastyczna „Bocian”.
Proszę przygotować dla dziecka: wycięte białe koła lub płatki kosmetyczne, wycięte 4
trójkąty, 2 czarne półkola, 2 prostokąty, sznurek lub wełnę, kredki woskowe, klej oraz
coś z czego powstanie komin…
I etap: Proszę poprosić dziecko, aby pokolorowało na niebiesko bokiem kredki
woskowej całą kartkę. Można też pomalować kartkę farbą, ale należy poczekać do
wyschnięcia.
II etap: Rodzic zwraca się z prośbą do dziecka, aby ułożyło z przygotowanych
elementów obrazek na kartce, a następnie przykleiło.
Propozycja pracy - „Bocian w gnieździe” - forma płaska na kartce z bloku
rysunkowego.

5. Piosenka dla dzieci -„My jesteśmy żabki”
Proszę kilka razy odtworzyć piosenkę, aby dziecko osłuchało się z tekstem i melodią.
Link do piosenki „My jesteśmy żabki”:
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s

Tekst piosenki –„My jesteśmy żabki”
1. My jesteśmy żabki,
Mamy cztery łapki,
Skaczemy po trawie,
Bocian nas nie złapie.
Ref. Hop, hop, hop,
Skaczą żabki w bok,
Hop, hop, hop,
Skaczą żabki w przód,
Hop, hop, hop,
Skaczą żabki w tył,
Hop, hop, hop,
Skaczą ile sił.
2. My jesteśmy żabki,
Po to mamy łapki,
By popływać w stawie
I skakać po trawie.
Ref.: ….

Drodzy Rodzice,
uprzejmie prosimy (kto zechce) – o założenie teczki dla dziecka,
w której będą gromadzone prace i ćwiczenia graficzne przez nas
proponowane lub dzieła wykonane przez dziecko w zaciszu
domowym. Po powrocie do przedszkola zorganizujemy wystawę
prac dzieci.
POZDRAWIAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE
ZABAWY - WYCHOWAWCZYNIE.
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Załącznik nr 1.

