
Temat kompleksowy: „Łąka w maju”                               
Termin realizacji: 11.05.2020.- 15.05.2020r.

 Wtorek dn. 12.05.2020r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Witamy Was w przestrzeni literacko-teatralnej.
Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozwijać Wasz słownik o nazwy zwierząt

łąkowych, popracujemy nad Waszą spostrzegawczością i uważnym słuchaniem.  
Nasze zajęcia składają się z dwóch części: część I - główna, część II- popołudniowa
utrwalająca.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie na powitanie naszą piosenkę                                       
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

          Poziom 1. Zabawę muzyczno – ruchowo – naśladowczą dostosowujemy do   
możliwości dziecka, wspomagamy metodą F. Affolter.

2. Na  rozgrzewkę  zapraszamy  Was  do  zabawy  paluszkowej  „Idą  mrówki”
wg Małgorzaty Barańskiej 

Idą sobie mrówki dróżką 
Dzieci w siadzie skrzyżnym naśladują placami obu dłoni kroczenie palcami 
środkowym i wskazującym po swoich udach
pierwsza mrówka tupie nóżką 
Stukają o uda kciukiem 
druga mrówka tupie nóżką 
Stukają o uda palcem wskazującym
trzecia mrówka tupie nóżką 
Stukają o uda palcem środkowym 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


czwarta mrówka tupie nóżką 
Stukają o uda palcem serdecznym
potupały, potupały 
Stukają wszystkimi palcami o uda
i w mrowisku się schowały 
Zaciskają pięści. 
Poziom 1. Dziecko w siadzie przesuwa dłońmi po swoich udach- w dół do 
kolan i w górę. Rodzic wspomaga ręce dziecka metodą F. Affolter.

3. Teraz poproście rodziców by Wam przeczytali wiersz Małgorzaty 
Strzałkowskiej Na łace” 

Jest jasno i błękitnie
a wokół łąka kwitnie,
po łące sobie hasam
i trawę mam do pasa.

Na łące rosną babki
i mieta i bławatki,
powoje i podbiały
i inne dyrdymały!

Tu motyl, a tam dzwonek
stokrotka i skowronek,
wśród trawy pachnie ziółko,
a ja powtarzam w kółko:

Jest jasno i błękitnie,
a wokół łąka kwietnie,
po łące sobie hasam
i trawę mam do pasa.



             4. Spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących treści wiersza:
                - co robiła autorka wiersza na łące ?
Macie rację: autorka wiersza hasała po łące 
               - jakie zwierzęta żyją na łące ?
Macie rację: na łące żyją: motyl, skowronek, 
              - jak nazywamy małe, fruwające zwierzątka, których dużo możemy spotkać
na łące ?Macie rację: małe, fruwające zwierzątka, których dużo możemy spotkać na
łące to OWADY
           Oto wybrane nazwy owadów, które możemy spotkań na łące:  biedronka,
motyl, mrówki, konik polny, pszczoła.
Poszukajcie ich na obrazkach poniżej oraz poproście rodziców by przeczytali Wam
krótki opis tych owadów: 
Poziom 1. Rodzic utrwala nazwy zwierząt w oparciu o obrazki, w miarę możliwości 
wykorzystując słowa dźwiękonaśladowcze (odgłosy zwierząt).

– motyl  ma skrzydełka,  często  kolorowe,  gdy  fruwa,  wygląda  jak  fruwający
kwiat,

– biedronka jest czerwona, ma siedem albo dwie czarne kropki na skrzydełkach,

– mrówka mieszka w mrowisku, jest bardzo pracowita, 

– pszczoła ma swoją królową, która tak jak ona mieszka w ulu, 

– konik  polny to  zielony  skoczek,  który  wydaje  dźwięk  poprzez  pocieranie
ostatniej pary nóg o swoje skrzydła, dźwięk ten przypomina tykający zegar.

5.  Spróbujcie  podzielić  nazwy  owadów  na  sylaby  a  rodziców  poproście
o sprawdzenie czy dobrze to robicie. Powodzenia !
bie-dron-ka, mo-tyl, mrów-ka, ko-nik pol-ny, pszczo-ła.
Poziom 1. Rodzic dzieli z dzieckiem na sylaby nazwy owadów, wyklaskując 
poszczególne  sylaby, wspomaga ręce dziecka metodą F. Affolter.



6.  Prosimy  posłuchajcie  fragmentu  rymowanki  i  dopowiedźcie  brakujące,  
rymujące się słowa ( według A. Maurer), rodziców poproście o przeczytanie 
tekstu: 
Oto jest obrazek, zajączki na łące 
a wśród białych chmurek świeci jasne … ( słońce ).
… Lis schował się w norze i wystawił łapki,
a bocian zgłodniały poszukuje ... (żabki ).
… Ratunku, ratunku do mamusi Wojtek woła.
Ach, żeby mnie tylko nie ugryzła ... (pszczoła).
Mama nie słyszała, zbierała borówki, 
a Wojtek na drodze spotkał małe ... (mrówki).
7.  Teraz usiądźcie wygodnie, spróbujcie uspokoić swój oddech i posłuchajcie 
odgłosów wydawanych przez wybrane zwierzęta łąkowe.  Link do pobrania:  
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 
8. Na zakończenie dzisiejszych zajęć spróbujcie połączyć obrazki               
owadów z ich cieniami. Który owad nie ma cienia ? Powodzenia !
Poziom 1. Dziecko z pomocą Rodzica rysuje po śladzie kształt biedronki- za  
pomocą  paluszka  lub  grubego  pędzla  moczonego  w  farbie,  albo  markera  
następnie maluje ją farbą.
https://drukowanka.pl/kolorowanka/duza-biedronka/

https://drukowanka.pl/kolorowanka/duza-biedronka/
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0


CZEŚĆ II

1. Wyruszając na wycieczkę nad łąkę musimy nauczyć się prawidłowo oddychać,
by poczuć jej wspaniałe zapachy dochodzące z wielu rosnących tam kwiatów
i ziół. Zapraszamy Was teraz do obejrzenia doświadczenia, podczas którego
możecie poćwiczyć swój oddech ( nagranie wideo ).

Życzymy udanej zabawy ! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak 


