Temat: Bocian, żabka i biedronka
Data: 5.05.2020
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Dziś nauczycie się nowej piosenki, pomożecie biedronce odnaleźć kropki, będziecie latać jak
biedronka i wykonacie wiosenną łąkę pełną biedronek.
Rodzicu przygotuj: nagrania
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=MXOs1LGO1JM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
6 czarnych kropek (wyciętych z papieru kolorowego lub białej kartki pokolorowanej na
czarno), narysowaną biedronkę na kartce A4, słomkę, jakiś instrument który jest w domu (np.
grzechotki-marakasy mogą być ze słoika z ryżem), nagranie farbę czerwoną, pędzel, kartkę
A4, kredkę zieloną ołówkową (może być więcej kredek zielonych różnych odcieniów jeśli
macie w domu), pisak czarny.
Propozycje zabaw:
1. Nauka piosenki „Kle, kle boćku”
Proszę rodzicu przygotuj nagranie:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=MXOs1LGO1JM&feature=e
mb_logo
Rodzicu powiedz dziecku: posłuchaj piosenkę. Teraz spróbujemy śpiewać i
pokazywać gesty. Naśladuj mnie.
Kle, kle boćku
Kle, kle boćku, kle, kle. – robienie dziobu z rąk i uderzanie nimi o siebie
Witaj nam bocianie. – kłanianie się
Łąka ci szykuje, - wskazywanie na łąkę
łąka ci szykuje - wskazywanie na łąkę
żabki na śniadanie. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle. - robienie dziobu z rąk i uderzanie nimi o siebie
Witamy cię radzi. - kłanianie się
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz – przykładanie ręki do czoła
wiosnę nam prowadzisz. (bis)
Kle, kle boćku kle, kle. - robienie dziobu z rąk i uderzanie nimi o siebie
Witaj na stodole. – wskazywanie w górę
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili – robienie młynka
gniazdo w starym kole. (bis) – rysowanie palcem okręgu w powietrzu
2. Zabawa oddechowa „Kropki biedronki”
Rodzicu przygotuj: 6 czarnych kropek (wyciętych z papieru kolorowego lub białej
kartki pokolorowanej na czarno), narysowaną biedronkę na kartce A4, słomkę.
Rodzicu powiedz dziecku: zobacz biedronka zgubiła kropki i nie wie teraz ile ma lat.
Pomóż jej odnaleźć kropki.
Przenieś wszystkie kropki za pomocą rurki na biedronkę.
Przyłóż słomkę do kropki i wciągnij powietrze, cały czas trzymając powietrze
przenieś kropkę na biedronkę i wypuść powietrze. Brawo!!! Teraz przenieś tak samo
pozostałe kropki (jeśli dziecko nie będzie dało rady, nie karz mu przenosić wszystkich
kropek, niech przeniesie chociaż 3).
3. Zabawa ruchowa „Latająca biedronka”
Proszę rodzicu przygotuj jakiś instrument.
Rodzicu powiedz dziecku: kiedy będę grał trzymając instrument w górze, ty będziesz
biegać na palcach machając rękami, udając lot biedronki wysoko nad łąką; kiedy będę
grał trzymając instrument nisko, ty będziesz przykucać i machać rękami, udając lot
biedronki nisko nad łąką.
4. Praca plastyczna „Biedronka na łące”

Rodzicu przygotuj: nagranie farbę czerwoną, pędzel, kartkę A4, kredkę zieloną
ołówkową (może być więcej kredek zielonych różnych odcieniów jeśli macie
w domu), pisak czarny.
Rodzicu włącz nagranie
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI i powiedz dziecku: rysuj teraz do

muzyki kreski na kartce, które będą łąką, możesz używać różnych odcieni zielonego.
Teraz zamocz palec w czerwonej farbie lub pomalujemy go pędzlem. Następnie
odciskaj palcem kropki na kartce z łąką. Na koniec gdy wyschnie farba namalujemy
pisakiem kropki, główkę i nóżki biedronce. Świetna robota! Teraz posprzątaj po sobie
ze stołu aby biedronki miały porządek.
Miłej zabawy!
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