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Witam! Zapraszam do wspólnej zabawy.
Spotkanie 3
Pozostajemy w klimacie wiosennym, a uwagę dziecka w dalszym ciągu kierujemy na
wiosenne zmiany zachodzące w przyrodzie.
Naszym głównym celem będzie praca plastyczna
Krokusy.

1.Zaczynamy od rozmowy z dzieckiem na temat: Do czego jest potrzebny deszcz?
Zadajemy dziecku pytanie, a następnie kierujemy wypowiedzią w taki sposób żeby uzyskać
odpowiedzi, że: Deszcz jest potrzebny np.: w rolnictwie (hodowla upraw), roślinom (aby mogły
rosnąć), aby zmyć kurz i zanieczyszczenia, do uzupełnienia wody w zbiornikach wodnych.
2.Teraz proponuję zabawę muzyczno-ruchową Taniec z parasolem (potrzebujemy spokojnej
muzyki np. https://www.youtube.com/watch?v=_E1f4imOJcA i parasol)
Umawiamy się z dzieckiem, że w tej zabawie jest ono parasolem. Następnie przy muzyce i z
wykorzystaniem parasola pokazujemy ruchy, jakie dziecko ma wykonywać:
- kołyszemy zamkniętym parasolem na boki – dziecko, z rękami splecionymi w górze, kołysze
się na boki,
- obracamy złożonym parasolem dookoła – dziecko obraca się wokół własnej osi,
- podrzucamy parasol rytmicznie w górę – dziecko podskakuje,
- otwieramy parasol – dziecko rozkłada ręce na boki,
- obracamy rozłożony parasol – dziecko obraca się itd.
Na koniec zamykamy parasol i stawiamy na podłodze – dziecko opuszcza ręce wzdłuż ciała.
3. Teraz przystępujemy do wykonania pracy plastycznej KROKUSY; potrzebujemy rolkę po
papierze toaletowym lub ręczniku, kawałek tekturki, farby plakatowe, opcjonalnie kawałek
kolorowej włóczki lub nitki (Patrz rysunek poniżej).
- proszę przygotować rolkę, umożliwić dziecku pomalowanie jej zieloną farbą lub kredką – to
będzie łodyga;
- po wyschnięciu lub jeszcze przed malowaniem robimy dwa płytkie pionowe nacięcia, w
które następnie wsunięty zostanie kwiat;
- teraz rysujemy dziecku mniej więcej taki kształt krokusa na kawałku tektury lub kartki;
wycinamy lub pozwalamy wyciąć kształt krokusa dziecku;
opcjonalnie można również pomalować a następnie
nawijamy kolorową włóczkę;
Montujemy kwiat na łodyżce poprzez wsunięcie w
nacięcia.
Nie zapominamy o zaproszeniu dziecka do
uporządkowania miejsca pracy.

Gotowe krokusy będą wspaniałą wiosenną ozdobą.
Życzę wspaniałej zabawy i miło spędzonego czasu…
Pozdrawiam.
M.Tondera-Bucior

