Czwartek 02.04.2020
Temat: Witamy Panią Wiosnę!

Cele:
- przypomnienie wiadomości na temat pór roku
- usprawnianie małej motoryki
Pomoce: blok rysunkowy, kolorowe bibuły, klej, kredki, papier kolorowy, nożyczki, KP3,
paczka gotowego popcornu (mogą też być patyczki higieniczne), klej, cztery arkusz
sztywnego papieru, farby plakatowe, pędzelki.

1.Przypomnienie sobie jakie mamy pory roku.
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Cztery pory roku”. Dziecko za pomocą ciała przedstawia
charakterystyczne czynności, jakie wykonuje się podczas poszczególnych pór roku, np.:
wiosna – sadzenie roślin; lato – opalanie się, pływanie; jesień – grabienie liści; zima –
lepienie bałwana, rzucanie się śnieżkami.
2. Zabawa graficzna „Pory roku”.
Dziecko otrzymuje kartkę, na której rysuje kredkami duże drzewo. Następnie dzieli kartkę na
cztery równe części (dobrze jeżeli Rodzic troszeczkę pomoże dziecku, tak podzielić kartkę,
aby na każdej z czterech części było przynajmniej parę gałązek, poniżej przesyłam wzór dla
chętnych do wydruku) i ozdabia (kredkami lub farbami) drzewo zgodnie z barwami pór roku.
Załącznik 1.
3. Wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 1, s. 38) – wyklejanie papierem kolorowym sylwety
Pani Wiosny. Załącznik 2.
(Pobudka Pani Wiosny: https://www.youtube.com/watch?v=F2Ck-GNcSf8

4. Burza mózgów „Jak wyglądają drzewa wiosną?”
Dzieci wspólnie z Rodzicem zastanawiają się i opisują wygląd drzew wiosną.
(Wpisać w wyszukiwarce Google: drzewa wiosną/grafika)
Podają też inne charakterystyczne oznaki wiosny w przyrodzie, np. budowanie gniazd przez
ptaki, trawa się zieleni, bociany i inne ptaki przylatują z ciepłych krajów).
(Wszystko kwitnie wkoło- Skaldowie https://www.youtube.com/watch?v=RvOaIABDeJI

5. Praca plastyczna „Wiosenne drzewko”.
Na arkuszu papieru (dobrze by było gdyby to był sztywny papier, może być kawałek
tekturowego pudełka) dzieci malują farbami drzewo z zielonymi listkami. W miejsce pąków
kwiatów umieszczają popcorn (jeżeli ktoś nie ma popcornu, mogą to być końcówki od
patyczków higienicznych, chusteczki higieniczne uformowane w małe kulki).
6. Zabawa na czworakach „Zabawa kota piłką”.

Dziecko przyjmuje pozycję podporu przodem. Piłkę kładzie przed sobą. Następnie poruszaj
się po pokoju, delikatnie popycha piłkę raz jedną, raz drugą ręką – kotki bawią się.
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