Temat: Przyroda wokół nas
Data: 20.04.2020
Dzień dobry,
Zaczynamy kolejny tydzień naszej wspólnej zabawy. Dzisiaj dowiecie się co oznacza słowo
przyroda, pobawicie się detektywa i poćwiczycie bo gimnastyka to ważna sprawa.
Rodzicu proszę przygotuj: kartki z gazety, lub inne zużyte kartki, rolkę po ręczniku lub rolka
zrobiona z papieru, pojemnik (koszyk, pudełko)
Propozycje zabaw
1. Proszę Rodzicu przeczytaj dziecku wiersz D. Geller „Co to jest przyroda?”
To drzewa i kwiaty,
i liście i woda.
Motyl nad łąką,
biała stokrotka.
Przyroda jest wokół,
wszędzie ja spotkasz.
Ptak rozśpiewany,
gadające świerszcze.
Powiedzcie, proszę,
co jeszcze, co jeszcze.
Szanuj przyrodę,
kochaj przyrodę.
Kwiatom w doniczkach
nie żałuj wody.
Dbaj o trawniki!
Niech koło domu
będzie wesoło,
będzie zielono.
Rozmawiamy nt. treści wiersza. Zadajemy pytania:
– O czym było w wierszu?
– Co to jest przyroda?
– W jaki sposób dbamy o przyrodę?
2. Zabawa „Jestem detektywem”-obserwujemy przyrodę
Jeśli jest taka możliwość proszę wyjść z Dzieckiem do ogrodu, na balkon lub przez okno
poobserwować przyrodę, która Was otacza. Rodzicu poobserwuj przyrodę razem, z
dzieckiem, nazywajcie wspólnie to co uda wam się zobaczyć (np. drzewo, mucha, niebo,
trawa itd)
Proszę później wręczyć dziecku rolkę po ręczniku papierowym (lub zwinięty rulon z
papieru) i powiedzieć do dziecka
Jesteś teraz detektywem-możesz obserwować przyrodę przez magiczną lunetę, jeśli
zobaczysz coś to powiedz mi cichutko co widzisz?

3. „Gimnastyka”
Czas na gimnastykę, Rodzicu proszę przygotuj gazety i pojemnik (miskę, kosz)
Zabawa ruchowa „Słońce świeci, pada deszcz”
Rodzicu proszę połóż gazetę na podłodze i zaproś dziecko do zabawy.
Proszę powiedzieć dziecku, że biega sobie dowolnie, a na hasło „Słońce świeci” unosi
wysoko ręce do góry i macha paluszkami, a na hasło deszczyk pada podbiega do gazety
i unosi ją nad głową jak parasol.
Zabaw bieżna „Kałuże”
Rodzicu poproś dziecko, aby rozłożyło gazety na podłodze i wyjaśnij, że może po nich
nich tupać jak w kałuży, wypowiadając słowa: chlup, chlup, chlup, następnie biega, a gdy
klaśniesz w dłonie, dziecko przeskakuje z kałuży na kałużę, mówiąc hop.
„Papierowe kule”
Zgnieć gazetę i zrób z niej kulkę, spróbuj podrzucić i ją złapać i jak udało się?
Jeśli masz więcej kulek to spróbuj trafić do pudełka. Barwo.
Może teraz spróbuje ktoś z Twojej Rodziny.
Prezencik, filmik o przyrodzie

https://www.youtube.com/watch?v=6lt2JfJdGSY
Miłej zabawy

