DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI!
PROPOZYCJE ZABAW I ĆWICZEŃ NA ŚRODĘ 20.05.2020.

TEMAT DNIA: NAD STAWEM

1. Wysłuchaj odgłosów znad stawu – ćwiczenia słuchowe. Rozpoznawanie
głosów i nazywanie zwierząt, które je wydają.

https://www.youtube.com/watch?v=hpSmT-vFygs&t=29s

2. „ Nad stawem” - praca z obrazkiem.
Rodzicu, zachęć dziecko do rozmowy nt. obrazka.

Rozpoznawanie i nazywanie roślin:- pałka wodna ( tatarak),
- grzybień ( lilia wodna, nenufar) pod ochroną; grzybień ma otwarte płatki od
rana do popołudnia, potem je zamyka i otwiera ponownie następnego dnia rano.

Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt:
- bocian – pod ochroną ( ptak, który nie śpiewa i prawie wcale nie wydaje
dźwięków, odżywia się jedynie w gnieździe, kiedy wita się za swoim partnerem,
który przylatuje do gniazda – porusza głową, szyją, skrzydłami oraz głośno
i długo klekocze dziobem)

- żółw błotny ( pod ochroną, większość czasu spędza w wodzie, chociaż lubi
wygrzewać się na słońcu, poluje i odżywia się wyłącznie pod wodą, zjada małe
rybki, owady, ślimaki)
- kaczka i kaczęta, żaba, motyl, ważka, biedronka, ślimak.

3. „ Mieszkańcy stawu” - zabawa matematyczna.
Liczenie mieszkańców stawu, proszę o zachęcenie dziecka do przeliczenia na
obrazku roślin i zwierząt:
- bocian (1)
- żaba (3)
- kaczka ( 1)
- kaczęta ( 5)
- motyl ( 2)
- ważka ( 1)
- biedronka ( 2)
- ślimak ( 1)
- żółw ( 1)
- pałka wodna ( 6)
- lilia wodna (3)
Można wprowadzić dodawanie, np. bocian dodać żaby ( 1+3 ) itd.

4. Zabawa ruchowa „ Nad stawem”.
Dziecko porusza się swobodnie na dany sygnał zamienia się w zwierzątka:
bociany – marsz z wysokim unoszeniem kolan, żabki – skoki z przysiadu
podpartego, podparciem dłoni o podłogę, raki – chodzenie na czworakach tyłem.

5. Proszę, o przeczytanie dziecku wiersza.

W. Ścisłowski
Koncert

Przy stawie, na zielonej łące
miał raz się odbyć żabi koncert.
Na starych wierzbach rosochatych
porozklejano wnet plakaty,
że na swój występ proszą żaby wystarczy tylko bilet nabyć.
Przybył więc wkrótce kret z rodziną,
zaskroniec zwinny też przypłynął,
i kos przyleciał, bardzo ciekaw,
bo na ten koncert długo czekał.
Przywlókł się ślimak, a z nim liszka,
nawet leniwa kaczka przyszła
i przyfrunęły dwa bociany,
więc koncert został odwołany.

Rozmowa na temat wiersza:
- gdzie miał się odbyć żabi koncert?
- co porozklejano na wierzbach?
- jaka była informacja na plakatach?
- kto przybył na koncert?

- dlaczego żabi koncert został odwołany?

6. Praca plastyczno – techniczna „ Żabka – Królewna z Rolki”.

Materiały i przybory:
- rolka po papierze toaletowym,
- farby, pędzel,
- bibuła,
- nożyczki,
- klej,
- skrawki papieru w kolorze: białym, żółtym, czerwonym,
- czarny marker,
-nitka.
Rolkę po papierze toaletowym malujemy na zielono i pozostawiamy do
wyschnięcia. Bibułę tniemy na grube, długie paski i przyklejamy na rolce.
Z żółtego papieru wycinamy koronę i przyklejamy tuż nad naklejonymi
paskami bibuły.
Z białego papieru wycinamy oczy, malujemy markerem źrenice.
Z czerwonego wycinamy buzię.
Wszystkie elementy przyklejamy na rolce - z drugiej strony niż naklejaliśmy
koronę i paski bibuły!
Aby móc zawiesić żabkę należy przez środek rolki przeciągnąć kawałek
grubszej nitki i zawiązać supełek.
Przyjemnej zabawy z żabką!

7. Zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence „ My jesteśmy żabki”.

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s

Po skończonej zabawie umyj rączki!
Do zobaczenia!

