WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
Temat dnia: Jaskółka. 03.04.2020
Drogi Rodzicu, dzisiaj dziecko rozwiąże zagadkę słowną o jaskółce oraz dowie się kilku
ciekawostek o jej życiu. Pokona tor przeszkód, który samo ułoży. Zrobi z Twoją pomocą
„Latającą jaskółkę”, którą wykorzysta do zabawy i ćwiczeń oddechowych.
Proszę przygotować:
- chrupki kukurydziane lub paluszki, dwa talerzyki,
- rolkę po papierze toaletowym (lub kartka zwinięta w rulon), czarną i białą farbę, pędzel,
nożyczki, sznurek (lub wełna, nici…) szablon jaskółki – załącznik nr 1 wydrukować lub
samodzielnie narysować wg wzoru, plastelina na dziób i oczka.
PROPOZYCJE ZABAW:
1. Zagadka słowna - „Jaskółka”
Rodzicu proszę przeczytać zagadkę dziecku i poczekać na odpowiedź.
Zbudowałam gniazdko z błota
w stajni pod dachem.
Uciekajcie muszki,
bo was w locie złapię.
Pomyśl Jasiu chwilę,
tylko nie marszcz czółka.
Jak ja się nazywam?
A Jaś rzekł: … .
Gdy dziecko odpowie- jaskółka – proszę, aby opisało - „Jak wygląda jaskółka?” (np. mały
ptak, czarno-biały, długi ogon, mały dziób…) następnie proszę odtworzyć fragment filmu
„Jaskółka buduje gniazdo” tam sprawdzi, czy dobrze opisało ptaka.
https://www.youtube.com/watch?v=r2YkWM5JR7s

Żeby dowiedzieć się czegoś więcej o jaskółkach – proponuję obejrzeć krótki film pt.:
„Jaskółki – fakty i ciekawostki”
https://www.youtube.com/watch?v=wKrS-FpZ5sM

2. Zabawa ruchowo- naśladowcza „Latająca jaskółka”.
Proszę przygotować dwa talerzyki- w jednym kilka chrupek, a drugi pusty.

Proszę poprosić dziecko, aby ustawiło na dywanie tor przeszkód.
Dziecko zamienia się w jaskółkę i „lata” po pokoju zataczając koła wokół przeszkód (np.
maskotki pluszowe, poduszki…..) Na końcu toru ustawione jest krzesło a na nim talerzyk
z chrupkami (można zastosować zamiennik w postaci np. paluszków….) i pusty talerzyk.
Dziecko bez pomocy rąk – ustami bierze jedną chrupkę i przekłada ją do drugiego talerza
i powtarza tor przeszkód, aż na talerzu uzbiera co najmniej tyle chrupek – ile ma lat.
Oczywiście na końcu zabawy dziecko zje uzbierane chrupki, ale musi jeszcze chwilę
poczekać, ponieważ teraz obejrzy krótką bajeczkę przypominającą - „Jak dokładnie myć
ręce”.
https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI
3. Mycie rąk w łazience
Teraz Drogi Rodzicu przekonasz się na własne oczy, czy dziecko myje prawidłowo ręce.
Oczywiście Ciebie też zechce zobaczyć w akcji, więc daj dobry przykład.
Ręce już umyte? To zabieramy się do jedzenia chrupek…. Relaks:
Ten czas umili wam śpiew kosa.
https://www.google.pl/search?client=opera&q=śpiew+kosa&sourceid=opera&ie=UTF8&oe=UTF-8
4. Praca plastyczno- techniczna „Latająca jaskółka”
Proszę wspólnie z dzieckiem zgromadzić na stole potrzebne materiały: rolka po papierze
toaletowym (lub kartka zwinięta w rulon), czarna i biała farba, pędzel, nożyczki, sznurek (lub
wełna, nici…) szablon jaskółki – załącznik nr.1 wydrukować lub samodzielnie narysować wg
wzoru., plastelina na dziób i oczka.

Proszę teraz wspólnie z dzieckiem obejrzeć film instruktarzowy pt. „Jaskółka z rolki”.
Link do filmu
https://www.youtube.com/watch?v=RterFPqfAd4

Rodzicu, proszę zachęcać dziecko do jak największej samodzielności np. podczas
malowania rolki, wcinania jaskółki , malowania jaskółki….. ale podczas wiązania sznurka
…pewnie Twoja pomoc będzie konieczna!
Drogi Rodzicu - podczas malowania i wycinania proszę zwracać uwagę na prawidłowe
trzymanie przyborów przez dziecko.
Zrobioną jaskółkę można wykorzystać do ćwiczeń oddechowych- dmuchając w jaskółkę poleci ona wyżej i dłużej utrzyma się w locie. Można ją też powiesić w pokoju na oknie –
może przyleci do niej rano prawdziwa jaskółka, żeby się przywitać ?
Proszę zachęcić dziecko do porządkowania pokoju po skończonej zabawie!

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE I ŻYCZYMY MIŁEGO DNIA
WYCHOWAWCZYNIE

Załącznik nr 1 „Jaskółka” -poniżej
oraz (link do różnych szablonów) m. innymi jaskółki
https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/

