25.05. 2020 r. Temat: Łąka w maju
cel: rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki,
Witajcie moje drogie dzieci! Przypomnę, że jutro wypada w kalendarzu Święto Mamy. Myślę, że
niespodzianki dla obojga rodziców już macie . Mam nadzieję, że piękny wiersz „Dla Mamy i Taty”
zapamiętaliście i zaskoczycie rodziców, gdy go powiecie składając życzenia. Podarunki gotowe?
Kochani, polegam na was!
I. Rozpoczynamy: posłuchajcie słów piosenki „ Karuzela na łące” (sł. i muz. K. Gowik),
Policzcie i wymieńcie mieszkańców łąki. A jakie rośliny rosną na łące – powiedzcie ich nazwy.
Dzień radosny dziś na łące,
mocno i gorąco świeci majowe słońce.
Dobry humor się udziela,
przyjechała karuzela, będzie wielki bal!
Ref.: Na majowej łące karuzela
dla biedronki, osy i dla trzmiela.
I mrówka jedzie z chrząszczem,
i żaba, i chrabąszcze,
i konik polny wskoczył,
i żuczek się przytoczył.
A karuzela wiruje w koło,
muzyczka gra wesoło, daba, daba, dam!
2. Kwiaty cieszą się z pogody
i sukienki zakładają – to pokaz mody!
Maki, chabry, fiołki, dzwonki.
Na nich muszki i biedronki uśmiech w koło ślą!
Ref.: Na majowej łące…
3. Pająk nad porządkiem czuwa,
a motylek wraz z rodzinką wysoko fruwa.
Pszczoła miód rozdaje wszystkim,
pachną trawy, zioła, listki i tak cudnie jest!
Ref.: Na majowej łące…
II. Zabawa ruchowa: „Motyle”
Pokaż jak lata i przysiada na kwiatach motyl. Poruszaj się delikatnie. (obroty, powolne przejście
do przysiadu, pozostanie przez chwilę w bezruchu, bieg na palcach, wykonanie obrotu na ugiętych
kolanach).
III. ćwiczenie ortofoniczne – „Rozmowy na łące”.
Naśladuj dźwięki: pszczoła – bzzz, bzzz, konik polny – cyk, cyk, mucha – zzz, zzz, żaba – rech,
rech. Po łące przechadzają się ptaki – niektóre żywią się owadami, dżdżownicami. Naśladuj
również głosy ptaków. Poćwicz gwizdanie.
IV. Ćwiczenia rączki: Popatrz jaką krętą drogą do kwiatka leci motyl. W powietrzu palcami obu rąk
kreśl pętelkowy lot motylka, następnie na kartce rysuj podobne pętelki olówkiem.
V. Karta pracy: wyszukiwanka wyrazowa. Z lewej strony w żółtych ramkach wypisano 5 wyrazów.
Wyszukaj w tabelce tak samo wyglądające wyrazy.
Miłej wyprawy na łąkę!
Pozdrawiam K. K.

