
Temat kompleksowy: „Kwiecień plecień”                               
Termin realizacji: 12.04.2021r. - 16.04.2021r. 

 Piątek dn. 16.04.2021r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Dziś witamy Was w przestrzeni artystycznej.                    
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie z nami naszą piosenkę na powitanie,                 
(poniżej link do piosenki)

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

2. Teraz posłuchajcie wiersza Pani Hanny Niewiadomskiej „Fikoły”. Link
do pobrania: https://www.youtube.com/watch?v=nkIx3BomQhQ

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=nkIx3BomQhQ


3. Spróbujcie teraz opowiedzieć na dwa proste pytania:
-  co  suszyło  się  na  długim  sznurku  ?  TAK  macie  rację,  to  było
PRANIE !
Poziom1.  Zadając powyższe  pytania,  wspomagamy dziecko ilustracją
do wiersza (zamieszczona na poprzedniej stronie).

- co robiło pranie na wietrze ? TAK macie rację, pranie robiło na wietrze
FIKOŁY !



      

4. Teraz Wy, drogie dzieci zróbcie małe fikołki ze słonkiem, wietrzykiem
i  deszczykiem.  Link  do  pobrania  https://www.youtube.com/watch?
v=cGOK6AcTLZE, Zapraszamy na pogodne ćwiczenia w podskokach !

   Poziom 1. Ćwiczenia ruchowe rodzic dostosowuje do możliwości 
          swojego dziecka, wspomagając w razie potrzeby ruchy kończyn.

5. Mamy nadzieję, ze trochę się rozruszaliście. Usiądźcie teraz wygodnie
i obejrzyjcie naszą propozycję zabawy. Potrzebne Wam będą spinacze do
bielizny/klamerki  i  koszyczek  lub  małe  pudełko.  Jesteśmy pewne,  że
każdy z Was te przedmioty ma w swoim domku. Zapraszamy na krótki
film. Lin do pobrania: 
https://www.youtube.com/watch?v=JUyB5cJc1CA

https://www.youtube.com/watch?v=JUyB5cJc1CA
https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE
https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE


6. Mamy  nadzieję,  że  wspólnie  z  nami  liczyliście  klamerki
w odpowiednich kolorach i ćwiczyliście pracę Waszych rączek podczas
przypinania i odpinania klamerek. 
Poziom  1. Potrzebne  są  klamerki  łatwe  do  otwarcia,  z  szerokim
uchwytem.  Rodzic  może  wspomóc  ruchy  palców  dziecka,  należy
pamiętać,  żeby  wykorzystać  chwyt  kciuka  i  palca  wskazującego
(ćwiczymy tzw. chwyt pisarski). 

7. Teraz zapraszamy Was na część plastyczną. Prosimy, namalujcie łąkę,
wykorzystajcie  farby,  kredki,  flamastry.  To  co  macie  w  domku.
Pamiętajcie  o  typowych  kwiatach  wiosennych:  przebiśnieg,  krokus,
żonkil, tulipan.
Nie pamiętacie, jak wyglądają ?. Oto one – powodzenia !

Przebiśnieg 

               Krokus 

Żonkil



   Tulipan 

Poziom  1. Można  narysować  kreski  pionowe  kredkami  lub  farbami
w odcieniach  zieleni  (w przypadku użycia  farb,  trzeba  odczekać  aż  praca  
wyschnie. Następnie grubymi  kredkami świecowymi, pastelowymi, farbami   
w sztyfcie lub grubymi pędzlami, malować kwiaty na trawie- techniką plam. 
Przy wyborze farb plakatowych, dobrze jest do każdego koloru, użyć innego 
pędzla,  unikniemy  wtedy  wielokrotnego  mieszania  farb  i  „szaro-burych”  
kolorów.

CZĘŚĆ II

1. Zapraszamy Was na wycieczkę na łąkę. Już niedługo pojawią się zwierzęta
łąkowe,  wszystko  się  zazieleni,  spróbujcie  odpowiedzieć  na  zagadki
pojawiające  się  w  naszym  filmie.  „Zagadkowa  łąka”  Link  do  pobrania:
https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg



2. Na zakończenie posłuchajcie piosenki „Wiosenna łąka”, możecie się przy
nie  poruszać,  naśladować  zwierzęta  pojawiające  się  w  piosence.  Link  do
piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=3DINtb1n4fU
Dziękujemy za wspólną zabawę, do zobaczenia !!!

Propozycja zabaw podzielona jest na dwie części zabawowe. Część I poranna, 
II popołudniowa.

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


