WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
Temat dnia: Kolorowe ptaki. 2.04.2020
Drodzy Rodzice dzisiaj dzieci będą miały okazję do wspólnego z Wami śpiewania,
utrwalania nazw ptaków i słuchania ich śpiewu; zabawy kolorami – z trzech podstawowych
stworzą trzy pochodne i będą też malowały kolorowego ptaka;
Proszę przygotować: farby plakatowe (mogą być akwarelowe) w kolorze: żółtym,
niebieskim, czerwonym plastikowy podstawek lub talerzyk, pędzel, kubek z wodą, kartka z
bloku
Propozycje zabaw:
1. Gimnastyka na powitanie dnia;
Proszę odtworzyć nagranie na dzisiejsze powitanie, a w ślad za zwierzątkami róbmy skłony,
podskoki…..
Piosenka dla dzieci, dziecięce hity! „NAJPIERW SKŁON” – Wygibasy z naszej klasy

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
2. Po krótkiej rozgrzewce zapraszamy do wspólnego śpiewania, bo ta piosenka nas do tego
nakłania. Rodzicu proszę odwołać się do wspomnień – tę piosenkę dziecko śpiewało
podczas „Prezentacji wiosennej” w zeszłym roku – może jeszcze pamięta?
Proszę odtworzyć nagranie i zaczynamy wspólne śpiewanie.

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw
1.Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.
Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !
2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gume i robi balony
a z nich każdy jest zielony.
Ref. Maszeruje wiosna……….
3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
każda trawka chce być już zielona.
gdybyś zapomniała inną drogą poszła
zima by została mroźna.
Ref. Maszeruje wiosna…

3. Zabawa słowna „Co powiedziałam?” Teraz zapraszamy do zabawy słowami.
Rodzicu proszę wypowiadać słowa sy-la-ba-mi, a dziecko niech próbuje wypowiedzieć
całe słowo np.: bo- cian --- dziecko mówi: bocian, so- wa , ja- skół- ka, ża- ba,
gnia- zdo, ko- min, sój- ka, sro- ka; ku-kuł- ka, wro- na,
4. A teraz 4 minutki relaksu przy śpiewie ptaków.
Rodzicu proszę odtwórz dziecku nagranie, ale wcześniej niech ten młody człowiek
przygotuje dla siebie wygodne posłanie. Gdy już dziecko leży - zamyka oczy, a gdy ptaki
zaczynają śpiewać wypowiadaj Rodzicu jego nazwę. Przy ponownym odtworzeniuniech dziecko przed ekranem zasiądzie i zobaczy, który ptaszek tak pięknie śpiewa.
Link do „Odgłosy ptaków”
https://www.youtube.com/watch?v=yiRIvZplphA
5. Zabawa kolorami - praca plastyczna „Kolorowe ptaki”
Dziecko ma do dyspozycji 3 kolory: żółty, niebieski i czerwony ( barwy podstawowe).
Bawi się kolorami- eksperymentuje- tworzy nowe barwy ( barwy pochodne)
Żółty + czerwony = pomarańczowy
Żółty + niebieski = zielony
Niebieski + czerwony = fioletowy
Mając do dyspozycji 6 barw można zaczynać.
Do mieszania kolorów można wykorzystać plastikowy podstawek lub talerzyk.
Dziecko maluje całą dłoń farbą w wybranym przez siebie kolorze i odbija na kartce papieru.
Następnie domalowuje szyję oraz głowę i poprawia słabiej odbite elementy. W następnej
kolejności domalowuje dziób, oko oraz nóżki.
Jeśli chce, żeby ptaszek był kolorowy- należy na dłoń nanieść kilka kolorów farby np.
pokrywając każdy palec i środek dłoni innym kolorem. Można również domalować gałązkę,
na której ptaszek siedzi.
Drogi Rodzicu na koniec zachęcamy dziecko do pomocy w sprzątaniu np.: - Proszę umyj
pędzelek, talerzyk, odłóż farby na miejsce.
Przykładowa praca.

Podczas malowania można słuchać muzyki relaksacyjnej „Śpiew ptaków”
https://www.youtube.com/watch?v=OrblYes-w6U
POZDRAWIAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE I ŻYCZYMY
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