Witajcie!!!
A dzisiaj Panią Wiosnę odwiedzą pewni goście… Pewnie rozpoznacie ich po odgłosach.
Życzę udanej zabawy i oczywiście czekam na zdjęcia ;)
Temat: Zwierzęta ożywiają się na wiosnę.
CELE:


Poszerza wiedzę o ptakach, ssakach, owadach i ich zwyczajach,

Wie, że ptaki budują różne gniazda,

Rozwiązuje zagadki słowne,

Wymienia ssaki, które budzą się ze snu zimowego,

Bierze udział w zabawach ruchowych,

Doskonali umiejętności przeliczania,

Rozwija umiejętności artystyczne

Do dzisiejszych zajęć przygotuj:






5 karteczek (ułożenie wyrazu PTAKI)
papierowa kulka
papier kolorowy bądź białe kartki
nożyczki
kredki

1. Rozwiązanie zagadki słuchowej „Czyj to głos”, ułożenie wyrazu PTAKI
https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA

2. Oglądanie filmu edukacyjnego „Wiosna - pierwsze oznaki w przyrodzie”; zwrócenie
uwagi na ptaki powracające na wiosnę do kraju.
Na mapie świata możemy pokazać ją długą drogę pokonują ptaki przylatując z Afryki,
Ameryki Południowej czy Azji.
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY

2. Kogo obudziła wiosna? – zapraszam na wiosenny koncert.
Wiersz „ Koncert” W. Ścisłowskiego – rodzic czyta wiersz.
„ 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 z dzieckiem na temat wiersza:
– Dlaczego nie odbył się żabi koncert?
– Jakie zwierzęta chciały posłuchać żabiego koncertu?

4.Zagadki o zwierzętach - odgadywanie nazw zwierząt, które zasnęły w okresie zimowym, a
wiosną obudziły je pierwsze promienia słońca.
Jest to żarłok i śpioch wspaniały.
Je trzy miesiące. Śpi trzy kwartały.
Górale mówią, że to artysta.
Nikt tak – ze strachu – jak on nie śwista. ( świstak)

Kiedy ciepła wiosna stopi śnieg i lód,
on budzi się ze snu i pyta o miód.

We dnie siedzi w norze,
bo go ktoś rozpoznać może...

( niedźwiedź)

Czarną maską kryje oczy,
na wyprawy ruszy w nocy.

( borsuk)

Budzi się kolczasty zwierzaczek,
zimą spał w leśnej norze,
teraz drepcze po borze.

( jeż)

Wiosną radzi kuma kumie,
ledwo zbudzą się ze snu.
– Nad jezioro, rzekę, strumień
śpieszmy kumy, ile tchu!

( żaba)

Możemy porozmawiać z dziećmi o innych zwierzętach, które ożywiają się w czasie wiosny,
np.: Pierwsze promienie słońca ogrzewają ule. Pszczoły robią wtedy swoje pierwsze obloty.
Niestety, jeśli zerwie się silny wiatr lub zrobi się zimno, to wiele pszczół nie wróci już do
swojego ula. Również w domach, gdzie jest ciepło, ożywiają się muchy, które skryły się w
ramach okien, szparach na strychu, itp.

5.Opowieść ruchowa „Ptaki”
- Nastała wiosna, ptaki się cieszą, wysoko fruwają – dzieci biegają na palcach
z równoczesnym naśladowaniem rękami ruchów skrzydeł.
- Ptaki fruną nisko - przejście do siadu na piętach, w dalszym ciągu poruszanie rękami.
- Ptaki ćwierkają - naśladowanie głosu ptaków "ćwir, ćwir".
-Ptaki podskakują wesoło - skoki obunóż w miejscu.
6. „Ptaki, budowniczowie gniazd” – pogadanka na podstawie ilustracji gniazd i ptaków.
wpisz w wyszukiwarkę Google: ptaki i gniazda/grafika
7. Zabawa z wyliczanką „Kukułeczka kuka” – przekazujemy sobie „jajko” np. papierową
kulkę mówiąc wyliczankę. U kogo zostanie jajko ten wychowa dzieci kukułki:
Kukułeczka kuka,
wolnych gniazdek szuka,
do kogo przyleci –
ten wychowa dzieci!
8. Zabawy matematyczne:

1.Na kwiatku usiadły 2 biedronki, po chwili przyleciała jeszcze jedna
biedronka. Ile biedronek siedzi teraz na kwiatku?
2. Nad łąką latały 3 ważki, jedna poleciała nad wodę. Ile ważek lata nadal
nad łąką?
3. Nad łąką fruwały 2 ważki i 2 biedronki. Ile owadów lata na łąką?
4. W stawie pływało 3 żabki. 2 żabki wyskoczyły na trawę. Ile żab pływa
teraz w stawie?
5.Nad wodą latały 3 ważki i 3 biedronki. Ile owadów lata nad wodą?
6.Nad wodą latało 6 owadów. 2 biedronki odleciały. Ile owadów lata teraz
nad wodą?

8. Na brzegu rzeki siedziało 5 żabek, nagle przyszedł bocian i zjadł 1
żabkę. Ile żabek zostało?

8. Praca plastyczna „Gniazdo ptasie” – rodzic określa ilość ptaszków w gniazdku.
Dziecko zapisuje cyfrę i wykonuje pracę. To jest propozycja… pracę wykonujemy
dostępnego materiału w domu.

z

Pracę może Wam umilić wczorajsza piosenka pt: „Maszeruje wiosna”

Zabawy ruchowe:

1. Aram sam sam
https://www.youtube.com/watch?v=XdZ5R0Ixmlg

2. „Ptaki wracają do gniazd” – zabawa orientacyjno – porządkowa z elementem ćwiczeń
ramion. Dzieci poruszają się po Sali w rytm kołatki, machają „skrzydełkami” (dłonie ułożone
na ramionach). Na hasło: Ptaki wracają z ciepłych krajów dzieci szukają sobie gniazda –
zajmują najbliższą obręcz.

3. „Żabki i bocian” – na wyznaczonym terenie dzieci naśladują żabie podskoki – odbijanie
się do przodu z przysiadu podpartego – oraz odgłosy żab. Na hasło „bocian idzie” – dzieci –
żabki umykają przed nim do stawu (wyznaczone miejsce w rogu pomieszczenia).

4. „Latające dywany” – każde dziecko siada na ręczniku lub małym kocu i przemieszcza się
po wyznaczonej trasie używając tylko siły rąk i ślizgając się po podłodze na kocu – zabawę
można przeprowadzić w formie berka.

5. „Spacer po wąskiej ścieżce” – za K. Wlaźnik: ustawiając stopę za stopą spacerujemy
wzdłuż skakanki lub przyklejonej taśmy np. malarskiej, próbując nie spaść na ziemie.

6. „Nie zgub woreczka” – spacer z woreczkiem gimnastycznym na głowie.

7. „Wrzuć do kosza” – rzut woreczkiem gimnastycznym do celu;

8. „Raz i dwa, raz i dwa, każdy robi to, co ja” – osoba prowadząca po wypowiedzeniu tego
hasła prezentuje ćwiczenie dla reszty grupy.

9. „Wiosenne kwiatki” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci maszerują po Sali,
rozglądając się i szukając na nicy wiosennych kwiatów. Co jakiś czas schylają się, by je
powąchać. Wykonują naprzemiennie skłony i wyprosty.

10. „Biedronka” – lataj po pokoju machając skrzydełkami, na uderzenie w bębenek zamień
się w bociana i powtarzaj „kle, kle, kle”.

11. „Wiatraczki na wietrze” – wzmacnianie mięśni rąk – wykonywanie krążeń ramionami
w przód najpierw jedną ręką, później drugą, a następnie oburącz.

12. „Bałwanek na krze” – rozwijanie zmysłu równowagi – stanie na jednej nodze przez kilka
sekund.
Opracowanie : Beata Satro
Grupa Sówki

