Temat dnia:Pożyteczne zwierzęta.
Data:14.04.2020r.

·	Zabawy ruchowe. Naśladowanie zachowania zwierząt łąkowych.

https://www.youtube.com/watch?v=QxpL6PlzeVU

• „Pożyteczne zwierzęta” – pogadanka przy obrazkach , omówienie jej wyglądu i korzystnej roli w ekosystemie, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej (karta pracy). Rodzic pokazuje dziecku sylwety zwierząt łąkowych i pokazuje, które z nich są pożyteczne, jakie spełniają zadania.Krótko omawia ich rolę w ekosystemie, np. owady – zapylają rośliny, mrówki – oczyszczają glebę ze szczątków martwych organizmów, biedronki – zjadają mszyce, kret – zjada larwy owadów, które podgryzają korzenie roślin. Następnie rodzic  pokazuje na komuterze dziecku  dżdżownicę . Dzieci oglądają ją  opisują wygląd – kolor. Ustalają wraz z rodzicem, że dżdżownica odgrywa pożyteczną rolę – drążąc podziemne tunele, przyczynia się do napowietrzania gleby, jedząc szczątki roślin, wspomaga jej użyźnienie. . Następnie dzieci pokonują labirynt na karcie pracy, odnajdując wyjście dla dżdżownicy w podziemnych korytarzach. Kreślą linie, mieszcząc się w wyznaczonym polu.


Pomoce: sylwety zwierząt łąkowych, „Karty pracy. Woda” s. 25


·	Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach żyjących na łące.

Chodzi po świecie                                                   Skaczą po łące,pływają w wodzie, 
z domkiem na grzbiecie.                                       Żyją z bocianem w ciągłej niezgodzie.
(ślimak)                                                                         (żaby)

Czrno-biały fraczek,
Buciki czerwone,
Umykają żaby 
Gdy idzie w ich stronę.
(bocian)

Tu cytrynek, tam paź królowej, 
Wszędzie piękne kolorowe.
Lekko unoszą się nad łąką,
Gdy tylko zaświeci słonko.
(motyle)


Nosi kubraczek w czerwone kropki,
Wiosna budzi sie do słonka.
Czy już wiecie ?To.....
(biedronka)


Co to za panie
Mają pasiaste ubranie?
Od nich słodki miodek
Na pewno dostaniesz.
(pszczoły)


Kopie w ziemi korytarze,
Sypie kopce z piasku.
Można nazwać go górnikiem
Choć nie nosi kasku.
(kret)

Jest to mały owad,
Bardzo pracowity
Buduje z siostrami 
Dom w kopcu ukryty.
(mrówka)



• „Ile pszczół jest na kwiatku?” – zabawy matematyczne, doskonalenie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania na konkretach (karta pracy). Rodzic rysuje dziecku sylwety kwiatów i drobne elementy, które będą „pszczołami” (np. małe klocki lub papierowe kółeczka). Opowiada historie matematyczne, a dzieci ilustrują je, układając odpowiednią liczbę elementów na kwiatkach, np. Na kwiatku siedzą dwie pszczoły. Dołóż tyle pszczół, żeby na kwiatku było ich sześć. Zabawa trwa kilka minut. 
 Następnie dzieci dopełniają do sześciu, doklejając odpowiednią liczbę elementów na karcie pracy. Chętne rysują dwa inne owady występujące na łące.
Pomoce: sylwety kwiatów, drobne elementy do przeliczania (klocki lub papierowe kółeczka), 
„Karty pracy. Woda” s. 24, kredki


·	W dalszej części proponuje wykonanie bociana
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/malgorzata-wojkowska/bociek-z-platkow-kosmetycznych/?fbclid=IwAR0goXvLgapa6D2DWAkrfXge3nFURueszxqjl4ukcPVHYNIlwNUJ6Gswlgw






