TYDZIEŃ IX
ZDALNE NAUCZANIE ,,WIOSENNA ŁĄKA”
1.Zagadki dla dzieci
Lśni na niebie w dni deszczowe, gdy słońce zaświeci.
Kolorowa, w łuk wygięta, wiedzą o tym dzieci.
(tęcza)
Skaczą po łące, pływają w wodzie, żyją z bocianem w ciągłej niezgodzie.
(żaby)
Lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce jest kropka przy kropce.
(biedronka)
Rośnie nad wodą ten mały kwiat, niebieskim oczkiem patrzy na świat
i szepce skromnie: Nie zapomnij o mnie.
(niezapominajka)
Czy znacie takiego konika, który pięknie w trawie cyka?
(konik polny)
Krążę nad łąką, ile mam sił i zbieram z kwiatów złocisty pył.
(pszczoła)
Pracowite, małe budują wspaniałe kopczyki, pałace – szanujmy ich pracę.
(mrówki)
Na zielonej łące rosną ich tysiące. W swej nazwie „sto” mają.
Jak się nazywają?
(stokrotki)
Ten piękny owad odwiedza kwiateczki, ma skrzydła tęczowe,
niekiedy w kropeczki.
(motyl)
Ma dwa rogi , choć nie bodzie. Mieszka w trawie albo w wodzie
domek swój, jak sami wiecie, nosi zawsze na swym grzbiecie.
(ślimak)
Czerwone ma nogi, biało-czarne piórka, do wody przed nim żaby dają nurka
(bocian)

2. Opowieść ruchowa „Spacer na łąkę”.
Jest pogoda słonko świeci, dziś na łąkę idą dzieci - raz, dwa, trzy.
(dzieci maszerują rytmicznie przy akompaniamencie grzechotki)
A tu nagle pada deszczyk - kap, kap, kap.
(dzieci w przysiadzie uderzają rytmicznie o podłogę)
I po liściach tak szeleści - szur, szur, szur.
(dzieci pocierają dłonią o dłoń)
Deszcz ustaje - słonko świeci i na łąkę biegną dzieci - hyc, hyc, hyc.
(dzieci biegają i rytmicznie podskakują)
Dzieci bawią się z ochotą, nagle patrzą - wszędzie błoto - hop, hop, hop.
(dzieci robią duże podskoki - nauczyciel wyznacza rytm)
Jest pogoda słonko świeci żabka wyszła im naprzeciw - bęc, bęc, bęc.
(dzieci rytmicznie naśladują skoki żabki)
Do odpoczynku zachęciła i opowiadanie szybko wymyśliła
3. Biedronka z kółek- technika orgiami
https://www.beznudy.com/011//1//biedronka-z-koek-czyli-origami-paskie.html

4. Rodzic czyta opowiadanie: „Krasnal Miluś na łące”:
Obok lasu, w którym mieszkałem, jest piękna łąka. Często chodziłem tam na spacery,
kiedy na dworze było ciepło. Siadałem na łące i patrzyłem, jak wokół mnie rozciągał
się kwiatowy dywan. Na łące rosły białe rumianki, żółte mlecze, czerwone maki,
różowe storczyki, malutkie fioletowe bratki, a nawet niebieskie chabry i
niezapominajki. Oddychałem głęboko, rozkoszując się zapachem kwiatów. Na łące
mieszkają też moi przyjaciele: biedronki, żuki, pająki, ślimaki, jaszczurki, polne
myszki, świerszcze i pasikoniki. Kiedy kładłem się na łące i wsłuchiwałem w ciszę,
mogłem usłyszeć delikatny trzepot skrzydeł motyli, cykanie świerszcza, bzyczenie
pszczół, kumkanie żab i klekot bocianów.
Rozmowa na temat opowiadania:
- Co można robić na łące?(patrzeć, słuchać, chodzić, wąchać kwiaty)
- Na łące nie wolno... (śmiecić, krzyczeć, niszczyć gniazd, deptać mrowisk, łapać motyli ,
biedronek, koników polnych i innych zwierząt)
- Dlaczego? (są piękne ale i delikatne, świat bez nich byłby smutny, przeszkadzamy ptakom,
zwierzętom, my jesteśmy gośćmi , a to jest ich dom)
5. ,,Na łące”- karty pracy
https://kreatywnadzungla.pl/0101/1//na-lace-karty-pracy-dla-przedszkolakow.html

6. ,,Wiosenne przygody krasnala”- słuchowisko
https://www.youtube.com/watch?v=BMM1NNy6tikg

7. Zabawy na łące z bańkami mydlanymi ,,Bańki mydlane”
https://www.youtube.com/watch?v=B/hwCjFDuu8k

