Środa
Temat dnia : ,,Łąka i jej mieszkańcy ‘’.

1. Na rozgrzewkę pogimnastykuj się do piosenki ,,Wiosenny bal ’’ :

Dzieci spacerują po pokoju w dowolnych kierunkach . Na pauzę w muzyce
zatrzymują się i stoją przez chwilę na jednej nodze.

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

2. Zagadki - ,,Mieszkańcy łąki’’
Zagadka 1
Ma żółte i czarne paseczki, lata nad łąką i głośno bzyczy kiedy grzeje słonko... (pszczoła)

Zagadka 2
Czerwone ma nogi, biało-czarne piórka, do wody przed nim żaby dają nurka... (bocian)

Zagadka 3
Skaczą po łące, pływają w wodzie, z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie... ( żaby)

Zagadka 4
Ma dwie nóżki, choć nie bodzie, mieszka w trawie albo w wodzie. Domek swój jak, sami wiecie, nosi
zawsze na swym grzbiecie... ( ślimak)

Zagadka 5
Lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce jest kropka przy kropce... (biedronka)

Zagadka 6
Tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe, lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko
zaświeci słonko… (motyl)

3. „Lata mucha koło ucha” – ćwiczenia artykulacyjne.

Zadaniem dziecka jest powtarzanie po rodzicu słów wierszyka oraz
pokazywanie odpowiednich części ciała. Zwracamy uwagę na staranne
wypowiadanie głosek.
Lata pszczoła koło czoła
Lata mucha koło brzucha
Lata osa koło nosa
Lata mucha koło ucha
Lata bąk koło rąk
Lecą ważki koło paszki
Lecą muszki koło nóżki
Biegną mrówki koło główki

4. Oceń, czy wypowiedziane przez mamusię / tatusia zdania są
zgodne z prawdą czy nie.
Klaśnij w rączki, jeśli zdanie jest prawdziwe . Przykłady :
• ……..ryby pływają w stawie
•……..żaby skaczą po trawie
•………ślimaki to ogromne zwierzaki
•…….dzięcioł stuka w korę drzewa i robaki z niej wybiera
•……..maki to kolorowe ptaki
•………….kiedy świeci słońce, jest ciepło na łące.

5. Razem z mamusią/tatusiem wykonaj stempel z ziemniaka o
kształcie kwiatuszka.

Podpowiedź jak zrobić stempel znajdziecie tutaj :
https://www.youtube.com/watch?v=y_yMJAE3bto
Z jego użyciem przygotujcie kartoniki do liczenia . Pobawcie się w ich
przeliczanie.

6. Wspólne z Rodzicem słuchanie utworu muzycznego :

https://www.bing.com/videos/search?q=bal+na+lace+piosenka&docid=608003374452789398
&mid=2B1C58A3180F28C4D0AF2B1C58A3180F28C4D0AF&view=detail&FORM=VIRE

7. Narysuj ślimaczka – według własnego pomysłu lub skorzystajcie z filmowej
podpowiedzi:

https://www.youtube.com/watch?v=vEiJPOv3xF4

