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Temat: Łąka w maju.

Dzień dobry! Dzisiejsze zabawy zaczniemy od gimnastyki buzi:
I. Ćwiczymy prawidłową dykcję – „Na łące”.
Powtórz, proszę bardzo wyraźnie zdania:
- Żaby, chrabąszcze mieszkają na łące.
− Mrówki i trzmiele mają na łące pracy bardzo wiele.
− Chrabąszcze fruwają i spacerują.
- Nisko, wysoko żaby podskakują.
− Żuki, żuczki spacerują, pożywienia poszukują.
− Szumi trawa na łące, szur, szur wieje wietrzyk i grzeje słońce.
Spróbuj naśladować sposób poruszania się niektórych łąkowych stworzonek.
II. Znacie, pamiętacie rymowankę: :Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Dam ci sera na pierogi?
Powiedzcie ją głośno i wyraźnie. Jak sądzicie, czy ślimak naprawdę ma rogi ? Czy lubi ser?
Ciekawostka:
Ślimak nie ma rogów tylko czułki, na końcu których są umieszczone oczy (pokazuje, gdzie
znajdują się czułki). Czułki pomagają ślimakom dobrze orientować się w otoczeniu. Ślimak
najbardziej lubi świeże liście. Najczęściej wybiera sobie miejsca, gdzie jest dużo wilgoci –
nie lubi suszy, czyli okresu bez deszczu. Zamyka się wtedy w skorupce i czeka na lepszą
pogodę.
III. Zabawa plastyczna „Ślimaki”. Umiecie je doskonale lepić z plasteliny, możecie dzisiaj
poćwiczyć. Jeżeli w domu macie muszelki ślimaków ogrodowych (nie z plaży), za zgodą
rodziców, umieścicie muszelki na wierzchu plastelinowych ślimaków, a ślimaki na zielonych
liściach, które wytniecie z kolorowego papieru.
Ciekawostka:
Biedronki są pożytecznymi owadami, gdyż zjadają mszyce. Zimę spędzają w ciepłych i
zacisznych miejscach, np.: w szczelinach, w korze drzew, pod parapetami, w liściach. W
Polsce występuje kilka gatunków biedronek. Najczęściej spotykane są biedronka
siedmiokropka i biedronka dwukropka. Mają czerwony pancerzyk i czarne kropki. Nieco
inaczej wyglądają biedronki dziesięciokropki. Mają pomarańczowo-czerwony pancerzyk i
czarne kropki. Biedronki dwudziestokropki mają żółty lub kremowy pancerzyk i czarne
kropki. Biedroneczki łąkowe mają czarny pancerzyk i czerwone lub żółte kropki. Biedronki,
choć są maleńkie i delikatne, potrafią bronić się przed wrogami. Wydzielają żółtą,
nieprzyjemnie pachnącą ciecz, którą odstraszają przeciwnika.
IV. Zabawa plastyczna „Biedronka” - propozycja z YouTube. - Magdalena Sawicka.
Bawcie się wesoło. Przypomnijcie sobie słowa piosenki „Karuzela na łące”.
Pozdrawiam K. K.

