
Temat kompleksowy: „Łąka w maju”   
Termin realizacji: 11.05. – 15.05.2020r.

Piątek dn. 15.05.2020r.
 

Drodzy Rodzice!
Zanim przystąpicie do zabawy z dzieckiem, musicie wiedzieć, że nasze zajęcia

składają się z dwóch części: część I  - główna, część II- popołudniowa utrwalająca.

Kochane Dzieci!
Na  dzisiejszych  zajęciach  będziemy  rozwijać  wiedzę  na  temat  gąsienicy

i motyla, ćwiczyć motorykę małą oraz wyobraźnię i kreatywność. Dzisiejsze zajęcia
wpisują się w obszar edukacji artystycznej. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

CZEŚĆ I

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

2. Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od filmu – cud narodzin motyla (gąsienica –
poczwarka - motyl):

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=23&v=zNeizTuJCgg&feature=emb_title 

3. A teraz posłuchajcie zagadki:

Jeszcze tylko krótka chwilka - 
i zamieni się w motylka!
Zamiast pełzać – będzie latać,
robiąc postój gdzieś na kwiatach.

       (gąsienica)

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=zNeizTuJCgg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=zNeizTuJCgg&feature=emb_title


4. Zapraszamy Was do wykonania pracy plastycznej „Moja gąsienica”. 

Potrzebne  będą:  kartka  białego  papieru,  zielona  kredka,  nożyczki,  korki
plastikowe po napojach, plastelina, czarny flamaster.

Dziecko  rysuje  szablon  liścia  na  kartce,  wycina  go  i  koloruje  na  zielono.
Następnie za pomocą plasteliny mocuje kolorowe nakrętki po napojach tak,
aby stworzyć gąsienice. Na zakończenie dziecko dorysowuje gąsienicy oczy
i nogi.

Poziom 1. Rodzic wspomaga rękę dziecka metodą F. Affolter.

CZĘŚĆ II

1. Pobierzcie rysunek motyla, pokolorujcie kredkami albo wylepcie plasteliną lub
bibułą (link poniżej).
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/motyl-9

2. Poćwiczcie rączki i narysujcie po śladzie trasy owadów (Załącznik 1 na końcu
dokumentu).
Poziom 1. Znajdź na obrazku  motyle i obrysuj je.

3. Na zakończenie mamy dla Was propozycję zabawki do wykonania wspólnie
z  Rodzicami.  Będzie  to  nie  tylko  wspaniała  zabawa,  ale  także  ćwiczenia
oddechowe (nagranie video).

Kochani Rodzice!
Zachęcamy do:

 odwiedzania  zakładki  „Nauczyciel  wspierający”,  grupa  „Odkrywcy”,  gdzie
przedszkolaki mogą spotkać się na zajęciach z ciocią Magdą,

 do kontaktu z nami poprzez skrzynkę e-mail (adresy podane na stronie grupy).

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

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/motyl-9


Załącznik 1



Załącznik 2

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=https:znajd%C5%BA+motyle-
+karta+pracy+do+wydruku

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=https:znajd%C5%BA+motyle-+karta+pracy+do+wydruku
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=https:znajd%C5%BA+motyle-+karta+pracy+do+wydruku

