Czwartek 1.04

Temat dnia; Wyprawa po wiosenne słońce
1.,, Wielkanocny obrazek”- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci
Dziecko przygląda się ilustracji i opisuje ją. Następnie rodzic zakrywa obrazek,
a zadaniem dziecka jest wymienić jak najwięcej elementów, które
zapamiętało. .ZAŁĄCZNIK nr 1
2 Kwitnąca łąka – zabawa z elementem przysiadu, wyprostu, skłonów tułowia i skrętów
głowy. Dzieci w przysiadzie, głowa pochylona oparta na kolanach, ręce założone na głowie
– są pąkami kwiatów na łące. Rodzice opowiada, jak wiosenne słoneczko ogrzewa pączki,
a dzieci ilustrują opowieść ruchem: – budzą się (otwierają ręce, podnoszą głowę); – rosną
(powoli wstają); – rozchylają się (rozchylają ręce nad głową); – rozkwitają (poruszają
swobodnie rękami nad głową); – wiaterek wiosenny porusza ich delikatnymi łodyżkami
(przechylają się w różnych kierunkach, ale nie odrywają nóg od podłoża); – wystawiają
swoje płatki do słońca (wystawiają buzię jak do słońca, obracając ją w prawo i w lewo).
3 Ćwiczenia poranne -GIMNASTYKA DLA NAJMŁODSZYCH
https://youtu.be/GtIqgYZgPoU
4.Zabawa Prawda czy fałsz?”- rozwijanie logicznego myślenia
Dzieci wycinają kwiatek potrzebny do zabawy – ZAŁĄCZNIK NR 2
Rodzic mówi zdania o tematyce wiosennej a dzieci określają ich logiczność: prawda –
podnoszą kwiat do góry, fałsz – kładą na kolanach.
- Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki.
- Wiosną na łące dzieci lepią bałwana.
- Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie.
- Teraz jest pora roku, którą nazywamy Jesień
-Teraz jest pora roku, którą nazywamy Wiosna
-Są trzy pory roku.
-Krokusy, przebiśniegi i pierwiosnki to pierwsze wiosenne kwiaty.
5. Zabawa „ Rachunki pani Wiosny”- utrwalenie dodawania i odejmowania
Dzieci słuchają zagadek matematycznych,a następnie przeliczają przy użyciu kredek lub
patyczków . Układają działania matematyczne za pomocą kartoników z cyframi i znaków
matematycznych ZAŁĄCZNIK NR 3
Przyszła wiosna do lasku
Z kluczykiem przy pasku
A te kluczyki brzęczące
To kolorowe kwiaty pachnące
Rosną tu trzy zawilce i trzy krokusy

Oblicz proszę ile kwiatków wyszło
Spod zimowych pierzynek ?
Stąpa wiosna po łące
Zbiera kwiaty pachnące
Ma trzy stokrotki, cztery tulipany
Powiedz z ilu kwiatków
Zrobi wiosna bukiet pachnący ?
Siedziało dziesięć jaskółek
Na sosnowej gałązce
pięć odleciało
Ile teraz jaskółek będzie
Z gałązki spoglądało ?
W ogrodzie na grządce
Rosło siedem słoneczników pięknych jak słońce
Przyszła Kasia i trzy zerwała,
bo bukiet piękny zrobić chciała.
Ile słoneczników teraz rośnie na grządce?
Chodzi wiosna po lesie
Promyki słońca w koszach niesie
Dwa kosze ma dla kwiatków
Trzy dla trawki
Trzy dla leśnej zwierzyny
Ile koszy przyniosła wiosna dla leśnej rodziny?
6. Nauka piosenki ,,Wiosna w błękitnej sukience”- zabawy taneczne przy muzyce
https://youtu.be/bO5qbyBVHtA
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
8. Kolorowe literki – układanie poznanych liter z plastelinowych wężyków lub ze sznurka
9 .,,Wielkanocny zajączek „- wykonanie papierowego zajączka według instrukcji

