06.04.2020. Poniedziałek
TEMAT: OZNAKI WIOSNY
CELE: zapoznanie z oznakami wiosny
Środki dydaktyczne: zdjęcia przedstawiające bociana, krokus, pierwiosnek, sasankę, kukułkę, skowronka (zał.1);
kartoniki z zapisanymi globalnie nazwami obiektów ze zdjęć (zał.2); wiersz Renaty Cinal „Wiosenny spacerek”;
kodowanka- biedronka (zał.3); kredki- czarna i czerwona;

I „Wiosna”
Pokazujemy dzieciom zdjęcia przedstawiające: bociana, krokus, pierwiosnek, sasankę, kukułkę,
skowronka (zał.1) i kartoniki z zapisanymi globalnie nazwami obiektów ze zdjęć (zał.2).
Dzieci odczytują wyrazy i dzielą je na sylaby (wyklaskują sylaby).
Następnie przyporządkowują napisy do zdjęć. Próbują podzielić zdjęcia na grupy, np. kwiaty, ptaki.
Następnie liczą, ile jest ptaków, ile jest kwiatów. Mogą porównywać, np. czego jest więcej? O ile
więcej?
II „Prawda – fałsz”
Zabawa dydaktyczna, czytamy dzieciom zdania, a dzieci oceniają, czy są one prawdziwe, czy
fałszywe,:
–– Teraz jest wiosna.
–– Wiosną jeździmy na sankach.
–– Wiosną lepimy bałwany.
–– Wiosną wracają do nas ptaki z ciepłych krajów.
–– Wiosną spadają liście.
–– Wiosną przyroda zasypia.
–– Krokus to wiosenny kwiat.
–– Wiosną przyroda budzi się do życia.
III Biedronka
Wykonanie kodowanki biedronki. Rozdajemy dzieciom kodowankę- zał. 3. Dzieci zastanawiają się co
może przedstawiać obrazek, oraz mają za zadanie odwzorować po prawej stronie biedronkę, tak jak
jest to wykonane po lewej stronie.
IV Wiosenny spacerek
Czytamy dzieciom wiersz, a następnie zadajemy pytania:
Kto zaprasza dzieci na spacer? Kto podniósł pierwszy głowę skuloną? Jakiego koloru są kaczeńce? Co
robi pan ogrodnik w ogrodzie? Co oznacza powrót bocianów i jaskółek?
Wiosenny spacerek
Renata Cinal

Wiosenne słońce wesoło świeci
i na wycieczkę zaprasza dzieci.
Tutaj śnieg odkrył trawkę zieloną,
przebiśnieg podniósł głowę skuloną.
Listki i trawki na słonku się grzeją,
żółte kaczeńce do słońca się śmieją.
Ptaszki na drzewach radośnie ćwierkają
i wszyscy wiosny już wyglądają.
Ogrodnik porządki robi w ogrodzie,
nowe nasionka wysiewa co dzień.
Na deszczyk będą sobie czekały
i zazieleni ogród się cały.
Kiedy jaskółki zza morza wracają,
kiedy bociany nad gniazdem kołują.
Kiedy w ogrodzie barw tęcza zabłyśnie,
to przyjdzie wiosna już oczywiście.
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BOCIAN
KROKUS
SKOWRONEK
PIERWIOSNEK
SASANKA
KUKUŁKA
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