Temat: Wiosenne kwiaty
Data: 7.05.2020
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Dziś poznacie kwiaty, które zakwitają w maju, zrobicie również doświadczenie, które pokaże
wam jak zakwitają kwiaty.
Rodzicu przygotuj: nagranie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=MXOs1LGO1JM&feature=emb_logo

zapoznaj się z nagraniem doświadczenia
https://www.youtube.com/watch?v=Cp36HGxH8jc

obrazki (zał. 1 i 2), 6 kwiatków wyciętych z kolorowego papieru lub białego a dziecko je
może pokolorować, miska szeroka lub talerz z wodą.
Propozycje zabaw:
1. Powtórzenie 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: dziś rozpoczniemy zabawę od powtórzenia piosenki o
bocianie. Ciekaw jestem czy coś zapamiętałeś. Na początku wspólnie powtórzymy
sobie słowa i gesty. Potem spróbujesz sam trochę zaśpiewać i pokazać. Nie musisz od
razu znać całej piosenki. Jak nie potrafisz jeszcze zaśpiewać to spróbuj chociaż
pokazywać. Gotowy? To zaczynamy. Całkiem dobrze ci poszło!
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 z rymowanką „Wianek dla mamy”
Proszę przygotuj obrazki (zał. 1).
Rodzicu powiedz dziecku: ja będę czytać rymowankę a ty będziesz za mną powtarzać
gesty. Następnie oglądnij obrazki przedstawiające wymienione kwiaty na komputerze
lub w jakimś atlasie jeśli macie w domu.
Na majowej łące rosną różnokolorowe kwiaty, - dzieci unoszą dłonie od podłogi w górę
pachnące maki, konwalie, fiołki i rumianki.

- unoszą dłonie do nosa, robią wdech nosem

Dzieci przyszły na łąkę

- maszerują po sali

i nazrywały kwiatów,

- wykonują ruch zrywania kwiatów

z których uplotły wianek dla mamy.
Zaniosły mamie niespodziankę,

- robią młynek przedramionami przed sobą
- maszerują w miejscu, łączą dłonie na wysokości piersi

a mama uśmiechnęła się i mocno przytuliła. - splatają ręce na wysokości ramion.

3. Zbieranie kwiatów
Jeśli będzie ładna pogoda lub chociaż nie będzie padać. Rodzicu powiedz dziecku:
postaraj się samodzielnie ubrać. Zbierz wiosenne kwiaty na wianek (jeśli mama lub
tata potrafią zrobić i pokażą dziecku jak się robi wianek), lub bukiet dla mamy i taty.
Jeśli będzie padać. Rodzicu przygotuj obrazki (zał. 2).
Rodzicu powiedz dziecku: chodzimy po dywanie i udajemy że zbieramy kwiaty. Teraz
oglądnij obrazki przedstawiające wianki.

4. Doświadczenie „Zakwitające kwiaty”
Proszę rodzicu przygotuj: 6 kwiatków wyciętych z kolorowego papieru lub białego a
dziecko je może pokolorować, miska szeroka lub talerz z wodą.
Rodzicu powiedz dziecku: składamy płatki do środka kwiatka. Połóż kwiatki
pojedynczo na wodzie. Zobacz co się dzieje z kwiatkami. Tak rozkładają się tak jak
prawdziwe kwiatki zakwitają. Podobało się.
Filmik dla rodzica jak to powinno wyglądać doświadczenie:
https://www.youtube.com/watch?v=Cp36HGxH8jc

Życzymy dobrej zabawy!
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