„KOTKI” - WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
OTO KILKA PROPOZYCJI ZABAW DO WYKORZYSTANIA.
TEMAT DNIA: Owadzie zwyczaje. 12.05.2020 -wtorek
DRODZY RODZICE,
dzisiaj dziecko na ilustracjach będzie przeliczało w dostępnym dla siebie zakresie np.:
owady, kwiaty na łące.. oraz utrwali pojęcia określające miejsce np.: na, nad, pod, obok
Ułoży puzzle i dobierze napis. W zabawie ruchowej zamieni się w „kreta” i opowie o swoich
doznaniach. Wiersz I. Salach pt. „Łąka” – zainspiruje dziecko do zabawy ruchowoinscenizacyjnej. Wykona pracę plastyczną pt. „Łąka” wg instrukcji, na której mała kuleczka
odegra rolę malarza.
DO ZABAW PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ: serwetka papierowa, spinacz do bielizny,
drucik kreatywny; oraz do pracy plastycznej: farby plakatowe, pędzel, kartka, pudełko po
butach –przykrywka, kulka szklana lub mała piłeczka; powycinane owady z czasopism:
motylki, biedronki, mrówki, żabki…. , klej.
PRZEBIEG:
1. Oglądanie obrazka przedstawiającego wiosenną łąkę.
Dziecko nazywa zwierzęta przedstawione na obrazku; policzy je w dostępnym dla siebie
zakresie; określi, gdzie się znajdują np. na łodydze, nad kwiatkiem, na liściu, na trawie.
Określi sposób poruszania się niektórych: lata, skacze, pełza…
Łąka – źródło- Internet

Ćwiczenia w przeliczaniu – źródło- Internet

2. Zabawa utrwalająca orientację przestrzenną „Gdzie jest motyl?”
Dziecko robi motyla z kolorowej serwetki zwijając ją pośrodku. Ustawia zrobionego
motyla względem siebie według poleceń Rodzica np. nad głową, na głowie, na stopie, pod
kolanem, nad kolanem, na kolanie….
Motyl – źródło – Internet

3. Układanie puzzli i dobieranie podpisu z pomocą Rodzica.
Rodzicu, proszę poszukać z dzieckiem - w czasopismach obrazków z owadami – wyciąć –
podkleić na sztywną kartkę- przyłożyć ciężką np. książką i pozostawić do wyschnięcia.
Następnie pociąć obrazek na 4 części. Poprosić dziecko o ułożenie i podanie nazwy owada.
Puzzle tniemy na więcej części i dziecko układa (stopniowanie trudności). Można też
wykonać podpis i ułożyć pod właściwym owadem.

Można wykorzystać obrazki z Internetu do wykonania puzzli np. biedronka

Biedronka
Dla utrwalania nazw owadów można obejrzeć film edukacyjny.
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI
Mieszkańcy łąki - film o robakach - bajka edukacyjna dla dzieci po polsku

4. Zabawa ruchowa „Kret”
Dziecko chodzi po mieszkaniu z zamkniętymi (zasłoniętymi opaską) oczami, a Rodzic czuwa
nad bezpieczeństwem. W tym czasie proszę odtworzyć nagranie z odgłosami łąki.
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 Odgłosy łąki

Dziecko wypowiada się na temat swoich doznań.

5. Wiersz I. Salach pt. „Łąka” – zabawa ruchowo- inscenizacyjna.
Proszę przeczytać dziecku wiersz, wyjaśnić zaznaczone słowa oraz zachęcić do zabawy
ruchowo- naśladowczej.
Łąka tylu ma mieszkańców,
zwierząt, roślin kolorowych.
Tu motylek, a tam pszczółka,
tutaj kwiatek- o! różowy!
Z kopca wyszedł krecik mały,
obok niego idzie mrówka.
Na rumianku w krasnej sukni
Przycupnęła boża krówka.
Nad tą łąką kolorową
bal wydały dziś motyle.
Zapraszają wszystkie dzieci,
więc zatańczmy z nimi chwilę.
Proszę włączyć nagranie i potańczyć z dzieckiem na dywanie.
https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc
Piotr Czajkowski- Walc kwiatów z opery „Dziadek do orzechów”.
lub piosenka zachęcająca do wystukiwania zróżnicowanego rytmu
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
Bal na łące – Piosenki dla dzieci

6.

Praca plastyczna pt. „Łąka” wg instrukcji, na której mała kulka np. szklana - odegra
rolę malarza.

Proszę włączyć film i poznać sposób wykonania pracy.
Rodzicu, po zakończeniu proszę przypomnieć dziecku o porządkowaniu miejsca pracy
i myciu rąk.

https://www.youtube.com/watch?v=q_gx6c-UNz0 Łąka – praca plastyczna z kulką

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY 
WYCHOWAWCZYNIE - Elżbieta Jagodzińska i Bożena Piwowarczyk

Dla chętnych dodatkowe ćwiczenia: odszukaj cień motyla, rysuj po śladzie, łączenie kropek
Kolejne ćwiczenia graficzne - Źródło - Internet

