WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
OTO KILKA PROPOZYCJI ZABAW DO WYKORZYSTANIA.
Temat dnia: Wiewiórka i przyjaciele z lasu (21.04.2020 wtorek)
Drodzy Rodzice,
dzisiaj dziecko wysłucha czytanego przez Was opowiadania z morałem o wiewiórce, która
chciała się tylko bawić (skąd my to znamy…) Następnie zapozna się z jadłospisem zwierząt,
a z przysmaków wiewiórki dziecko ułoży zbiory oraz je przeliczy. W zabawie słuchowej
odpowie skąd dobiega głos, a w ramach pracy plastycznej i usprawniania motoryki małej
wyklei plasteliną lub bibułą sylwetę wiewiórki.
Do zabaw proszę przygotować: kartki, bibułę lub papier kolorowy, nożyczki, klej i kredki.
Proszę wydrukować: załącznik nr 1, 2, 3.

Przebieg:
1. Opowiadanie z morałem – „Kłopoty wiewiórki Basi” z którego dzieci dowiedzą się, iż
jest czas na zabawę i na pracę.
Proszę przeczytać opowiadanie i porozmawiać z dzieckiem o zachowaniu wiewiórki Basi.
Można wykorzystać przykładowe pytania. Proszę też wytłumaczyć dziecku pojawiające się
zwroty, np.: pędzelki na uszach, ruda kita, figlarne oczy.
Przykładowe pytania:
- Jak wyglądała wiewiórka Basia?
- Co wiewiórka Basia lubiła robić w lesie?
- Kto przypominał wiewiórce o przygotowaniu zapasów na zimę?
- Czy wiewiórka Basia robiła zapasy?
- Kto pomógł wiewiórce?
Za przedszkolem i za szkołą, w pięknym starym lesie mieszkała wiewiórka Basia.
Miała piękne rude futerko, pędzelki na uszach, wspaniałą rudą kitę i figlarne czarne oczka.
Wszystkie zwierzęta w lesie bardzo ją lubiły, bo Basia była wesołym zwierzakiem. Uwielbiała
zabawy, psikusy i żarty.
Latem, kiedy słoneczko pięknie grzało, nasza Basia beztrosko hasała po lesie, bawiła się
z innymi wiewiórkami w berka. Organizowała zawody w najszybszym wspinaniu na drzewa
i na najdłuższy skok z gałęzi.
Aż pewnego dnia ... Coraz więcej liści na ziemię spadało, coś mokrego z nieba kapało, coś
strasznie wiało i dmuchało, gałęzie drzew targało...
Nasza Basia nie traciła humorku, futerko jej zgęstniało i przed chłodem ochraniało. Jeszcze
udawało się jej znaleźć ususzonego grzybka, czasem żołędzia lub orzeszka.

Tylko przyjaciółki wiewiórki jakoś dziwnie się zmieniły. Basia wołała je do zabawy, ale one
ciągle były czymś zajęte: a to nowej dziupli szukały, a to mościły w niej posłanie, wciąż tylko
biegały i żołędzie orzeszki, szyszki zbierały... i wciąż Basi powtarzały:
Teraz nie czas na zabawy,
trzeba zabrać się do pracy...
Na zimowe ciężkie czasy,
Trzeba zbierać już zapasy...
Ale nasza figlarka tylko oczkiem mrugnęła, puszystą kitką machnęła i odpowiadała: Do zimy
zdążymy!
Niestrudzenie zachęcała przyjaciółki do zabawy, stawała za drzewem liczyła do dziesięciu
i wołała; Szukam! Ale nikt się nie chował...
Albo podbiegała do koleżanki wiewiórki, klepała ją w łapkę i wołała:" Berek!"; ale nikt nie
gonił...
Wiewiórki tylko powtarzały:
Oj, Basiu, Basiu, to się źle skończy...
A Basia myślała: co się stało z tym zwierzętami? Tacy zabiegani, wciąż się spieszą, też mi
przyjaciele nikt nie ma czasu na zabawę...
Wszystkiemu przyglądała się z góry sowa Mądra Głowa, popatrzyła,
okulary na nos włożyła i do Basi przemówiła:
Na zimowe ciężkie czasy,
Trzeba zbierać już zapasy...
Ale Basia znowu odparła: Do zimy zdążymy! I pobiegła dalej.
Aż pewnego ranka obudziła się Basia i patrzy, i patrzy i nadziwić się nie może... Dookoła
biało i pusto się zrobiło, już nawet nie ma kogo do zabawy zaprosić... a w brzuszku pusto...
Pomyślała więc Basia:
Na zimowe ciężkie czasy,
Trzeba zbierać już zapasy...
Tylko gdzie je znaleźć skoro wszystko śniegiem pokryte? Biegała Basia, szukała, łapkami
śnieg rozgarniała. Zmęczyła się, zmarzła, ale nic nie znalazła... Wróciła do swojej dziupli,
usiadła w kąciku i cichutko zapłakała:
Za długo się bawiłam i zapasów nie zrobiłam...
Co teraz ze mną będzie???
W brzuszku pusto, w dziupli pusto...
Nagle... puk, puk i wchodzą goście. Wiewiórki z lasu nie zapomniały o swojej przyjaciółce,
ulitowały się nad Basią. Przyniosły kilka żołędzi, a sowa Mądra Głowa nawet orzeszka
laskowego dołożyła. Potem Wielką Księgę Leśnych Mądrości otworzyła, srogim okiem na
Basię spojrzała i głośno przeczytała:
W życiu nie może być inaczej,
jest czas na zabawę i jest czas na pracę.
Basia strasznie się zawstydziła, potem przyjaciołom podziękowała
i wspólnie z nimi ucztowała.

2. Co jedzą zwierzęta leśne? – plansza edukacyjna.
Z planszy poniżej dziecko dowie się co je lis, niedźwiedź i wiewiórka oraz utrwali miejsca ich
zamieszkania (nora, gawra, dziupla).

3. Ćwiczenia usprawniające zdolności wzrokowo-ruchowe. Odwzorowywanie
zaznaczonych fragmentów.
Proszę poprosić dziecko o zamalowanie odpowiedniego fragmentu figury w kolumnie po
prawej stronie według wzoru.
Załącznik nr 1.

4. Przeliczanie zbiorów wiewiórki Basi wedle możliwości dziecka.
Proszę poprosić dziecko aby przeliczało ilość: przedmiotów, orzechów, koralików, klocków
wymieniając liczebniki główne (jeden orzech, dwa orzechy…) oraz kolejnym razem stosując
w liczeniu liczebniki porządkowe (pierwszy orzech do koszyka, drugi orzech do wazonika…)
dotykając za każdym razem przeliczanego przedmiotu. Zasygnalizować dziecku, że ostatni,
który liczymy wskazuje na ilość wszystkich liczonych elementów. Następnie można
zgrupować je w zbiory, według Waszego pomysłu, np.: orzechy i klocki osobno lub wszystkie
brązowe przedmioty do jednego zbioru. Z Twoją pomocą Rodzicu, dziecko policzone
żołędzie z karty pracy dopasuje do wiewiórek z cyframi.

Załącznik nr 2. (źródło – Internet)

5. Piosenka o wiewiórce – „Wiewiórka mała, ruda”
Piosenka o wiewiórce
https://www.youtube.com/watch?v=wGvndhU3V2Y
Mała, zwinna wiewióreczka skacze tu i tam
Kiedy swe żołędzie chowa, nie wie, gdzie je ma.
Ma puszysty, rudy ogon – widać już go nawet stąd.
Na wysokim drzewie w dziupli urządziła sobie dom
ref: Wiewiórka mała, ruda
Czy złapać się ją uda? (pam param pam)
W podskokach i przed siebie lecz dokąd biegnie, nie wiem (pam param pam)

Razem z przyjaciółmi w "berka" kocha bawić się.
Jest najszybsza, zawsze może wskoczyć tam, gdzie chce.
Lecz gdziekolwiek się nie schowa, pędzle na jej uszach
ją zdradzają nawet wtedy, kiedy się nie rusza.
ref: Wiewiórka mała, ruda
Czy złapać się ją uda? (pam param pam)
W podskokach i przed siebie lecz dokąd biegnie, nie wiem (pam param pam)
Wiewióreczko nie uciekaj,
daj się złapać choć na chwilę.
Z żołędziami las już czeka,
odłożymy je na zimę.

6. Zabawa ruchowa: „Wiewiórka do dziupli”
Dziecko swobodnie porusza się przy dźwiękach poznanej piosenki o wiewiórce. Na hasło
wypowiedziane przez Rodzica: - „Wiewiórka do dziupli!”, jak najszybciej chowa się
w dziupli np. pod stołkiem nakrytym kocykiem, ponieważ w pobliżu zjawia się
„ niedźwiedź” (Rodzicu to Twoja rola) – który porusza się powoli, rozgląda się i po chwili
kładzie się spać. „Wiewiórka- dziecko” – gdy niedźwiedź zasypia - liczy od 1- do……… aż
się pomyli - wtedy niedźwiedź wstaje - łapie „wiewiórkę” i następuje zmiana ról (oczywiście
rodzic musi poszukać sobie większej dziupli).

7. Zabawa słuchowa – Co słyszysz?
W zabawie słuchowej dziecko przy zamkniętych oczach odpowie skąd dobiega głos, dźwięk
instrumentu lub szelest kasztanów lub orzechów. Jeżeli potrafi może odpowiedzieć co
wydawało słyszany dźwięk.
8. Film o znanej wiewiórce z bajki Disneya „Teraz Miki –zapasy na zimę”.

https://www.bing.com/videos/search?q=piosenka+o+wiewiorce+dla+dzieci&&view=detail&mid=6FC
4BD1E5739041213216FC4BD1E573904121321&&FORM=VDRVRV

9. Wyklejanka - „Wiewiórka”
Proszę wydrukować obrazek (zał. nr 3.) i wykleić postać wiewiórki bibułą, papierem
kolorowym lub plasteliną. Można narysować na kartce sylwetę zwierzątka bez potrzeby
drukowania.
Załącznik nr 3. (źródło Internet)

Załącznik nr 4. Wzór – wyklejanka wiewiórka

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY 
WYCHOWAWCZYNIE

