„KOTKI” - WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
OTO KILKA PROPOZYCJI ZABAW DO WYKORZYSTANIA.
TEMAT DNIA: W owadziej rodzinie – życie pszczół. 15.05.2020 - piątek
DRODZY RODZICE,
dzisiaj dziecko w zabawach będzie rozwijało koncentrację uwagi oraz umiejętność
określania, jakie zwierzę należy do rodziny owadów- „Owad czy nie?”. Usprawni aparat
mowy poprzez naśladowanie i powtarzanie określonych dźwięków- wysoko, nisko, w różnym
tempie. Zabawa przy piosence „Bąki z łąki” zachęci do improwizacji ruchowych.
H. Zielińska w wierszu „Pszczoły” wprowadzi w świat tych pracowitych owadów. Usprawni
spostrzegawczość wzrokową i małą motorykę podczas ćwiczeń graficznych. „Teraz trochę
gimnastyki dla chłopczyka i dziewczynki” oraz spacer na pobliską łąkę, park… a tam
obserwacje przyrodnicze z wykorzystaniem lupy - dostrzeganie piękna środowiska
przyrodniczego oraz kilka propozycji filmowych związanych z życiem pszczół i innych
owadów.
DO ZABAW PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ: lupę, wydrukowane ilustracje owadów do
zadania nr 2; napis - owady.
PRZEBIEG:
1. Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi „Czary mary”
To zabawa w znikające rzeczy. Polega na rozłożeniu przed dzieckiem różnych przedmiotów
albo obrazków, poproszenie dziecka o zamknięcie oczu, a następnie zabrania z rozsypanki
jednego elementu. Zadaniem dziecka będzie odgadnięcie, co zniknęło. Można wykorzystać
obrazki z mieszkańcami łąki, figurki zwierząt, kolorowe klocki…
2. „Owad czy nie?”- zabawa rozwijająca umiejętność określania, jakie zwierzę należy do
rodziny owadów
Rodzicu wprowadzając do zabawy proszę powiedzieć dziecku czym są owady. Poniżej
wiadomości z Encyklopedii:
Owady, insekty (Insecta) – gromada stawonogów. Najliczniejsza grupa zwierząt. Są
to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowane też do środowisk
wodnych. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Ciało
wszystkich owadów podzielić można na trzy odcinki:
 głowę (caput),
 tułów (thorax),
 odwłok (abdomen).

Rodzicu proszę ułożyć na dywanie odwrócone obrazki przedstawiające zwierzęta. Dziecko
odkrywa kolejne obrazki i nazywa przedstawione na nich zwierzęta. Jeśli to owad- układa
obrazek pod napisem – owady.
Przykładowe obrazki: motyl, ćma, mucha, biedronka, mrówka, konik polny, pszczoła, osa,
szerszeń, bąk, trzmiel. komar, chrabąszcz, żuk, ważka oraz kilka zwierząt mieszkających
na łące np.: bocian, żaba, zając…
Dziecko spaceruje po pokoju. Rodzic wypowiada nazwy różnych zwierząt. Jeśli wymieni
nazwę owada – dziecko zatrzymuje się i klaszcze tyle razy, ile sylab jest w nazwie owada.
Jeśli wymieni nazwę innego zwierzęcia (nie owada) to dziecko siada na dywanie.
Obrazki zwierząt - Źródło - Internet

3. Zabawa ruchowo –inscenizacyjna przy piosence „Bąki z łąki” .
Rodzicu proszę włączyć piosenkę i pozwolić na swobodną interpretację ruchową
https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
dzieci

Bąki z łąki – Urwisowo- piosenki dla

4. Usprawnianie aparatu mowy.
Naśladowanie i powtarzanie określonych dźwięków- wysoko, nisko, w różnym tempie np.
świerszcz- cyk, cyk, …; pszczoła- bzzz.., bzzz..

5. Wiersz - H. Zielińska pt. „Pszczoły”
Rodzicu proszę przeczytać dziecku wiersz.
Bz, bzzz, bzzzzy!
Zakwitają bzy.
Jaki kolor, co za zapach!
Pyłek w nosie. Sok na łapach!
Będzie złoty miód!
W bród, w bród, w bród!
Bz, bzzz, bzzzzyk!
Kwiat na bazi już znikł..
Czy poczekać do akacji,
Zrobić sobie ciut wakacji?
I do złotych lip?
Bz, bzzz, bzzzz!
Nie czekamy! Nie!
Kwitnie w polu koniczyna,
Wietrzyk listki jej przygina….
To lecimy?
Leee…ci…my….
Rozmowa z dzieckiem nt treści wiersza. Propozycja pytań:
- Na czym polega praca pszczół?
- Dlaczego są pracowite i pożyteczne?
Kilka ciekawostek o pszczołach. Źródło – Internet

Można posłuchać piosenki oraz obejrzeć film animowany dla dzieci o życiu pszczół
i innych owadów.
https://www.youtube.com/watch?v=eBMxaOeREHA

piosenka – „Pszczółka Maja”

w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego
https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8 Bajka edukacyjna dla dzieci – Pszczoła
miodna

6. Ćwiczenie graficzne „Którędy do ula”, „Trzy bukiety czekają, aż je pszczoły
przywitają” – spostrzegawczość wzrokowa i usprawnianie dłoni.
Nie ma potrzeby drukowania- można się ograniczyć do pokazywania.
Źródło – Internet- ćwiczenia graficzne

7. „Teraz trochę gimnastyki dla chłopczyka i dziewczynki”
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 Zabawa „Na ziemi zostaję”

8. Spacer na pobliską łąkę z Rodzicem.
Zachęcam do
prowadzenia obserwacji przyrodniczych z wykorzystaniem lupy,
dostrzeganie piękna środowiska przyrodniczego: świat zwierząt i roślin.
Rodzicu proszę przypomnieć dziecku o zachowaniu ostrożność w kontaktach z owadami
– zwłaszcza z tymi posiadającymi żądła.

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

Dla chętnych kilka propozycji związanych z życiem pszczół:
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE Jak i gdzie mieszkają pszczoły? cz. 1
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c Co szkodzi pszczołom cz. 2
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg Z kamerą wśród pszczół - cz. 3
https://www.youtube.com/watch?v=53dE4oz5efw wierszyk o pszczółce
- https://www.youtube.com/watch?v=ZK8dP_cS3jE Jak powstaje miód?
https://www.youtube.com/watch?v=5LVIbB3uvXM

Maja”- odcinek 1;

Film animowany dla dzieci – Pszczółka

