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Kwiaty majowej łąki
I

1. Maki, kaczeńce, niezapominajki – zabawa matematyczna.
Potrzebne: liczmany – czerwone, żółte i niebieskie kwiatki wycięte z
kolorowego papieru, obręcze w tych kolorach lub wycięte z papieru koła.
Rodzic rozsypuje kolorowe kwiaty na dywanie – łące. Dziecko postępuje
zgodnie z poleceniami rodzica:
- segreguje kwiaty ze wzg. na kolor, wkładając je do właściwych obręczy
- układa rytm z kwiatków rozpoczęty przez rodzica: czerwony, żółty, niebieski,
czerwony, żółty…..
- układa dowolne rytmy.
2. Nauka II zwrotki piosenki ,,Mała biedroneczka”
https://www.youtube.com/watch?v=BeLMx4273_E
II
3. Wianek dla mamy.
Dziecko pokazuje ruchem słowa opowiadania rodzica:
Dziecko:
Na majowej łące rosną różnokolorowe kwiaty,

unosi dłonie od podłogi w
górę,

pachnące maki, konwalie, fiołki i rumianki.
wdech nosem,
Dzieci przyszły na łąkę

unosi dłonie do nosa, robi
maszeruje po pokoju,

i nazrywały kwiatów,
kwiatów,

wykonuje ruchy zrywania

z których uplotły wianek dla mamy.
przed sobą,

robi młynek przedramion

Zaniosły mamie niespodziankę,

maszeruje w miejscu, łączy dłonie
na wysokości piersi,

a mama uśmiechnęła się i mocno przytuliła. splata ręce na wysokości ramion.
4. Improwizacja ruchowa do muzyki poważnej ,,Nad pięknym modrym
Dunajem”
Rodzic czarodziejską różdżką zmienia dziecko w kwiat, który tańczy w słońcu.
Dziecko stoi w miejscu i ruchem ciała oddaje nastrój utworu.
5. Maki na łące
Z pomocą rodzica wykonaj łąkę z makami według instrukcji
https://www.youtube.com/watch?v=LbKjTNMh1QE
III.
• Nauka III zwrotki piosenki Mała biedroneczka
https://www.youtube.com/watch?v=BeLMx4273_E
Mała biedroneczka siedem kropek miała,
na łące zielonej wesoło fruwała.
Złapała ją żaba i po wodzie płynie.
„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”.
• https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU&vl=pl
Nauka kolorów z tęczą i różdżką dla dzieci. Magiczna różdżka rysuje
kształty tęczy a następnie je koloruje odpowiednimi kolorami. Przyjemna
muzyka, sympatyczny wręcz słodki krajobraz z chmurkami i słońcem
zachęci dzieci do nauki.

• Gra planszowa Kolory.
Kolorowe kartki w 7 kolorach tęczy. R. umieszcza obrazek w widocznym
miejscu. Rozkłada kartki w kolorach tęczy. D. nazywa kolory i układa
kartki według wzoru – obrazka tęczy.. R. prosi, aby znalazło przedmioty
w pokoju, które mają taki sam kolor i, jeśli to możliwe, położyło na kartce
w tym kolorze.
•

Ćwiczenia językowe Czerwony jak… Dziecko podaje nazwy znanych mu
kolorów, a następnie podaje nazwy przedmiotów, roślin, zwierząt, które
kojarzą m się z tym kolorem, np. czerwony jak jabłko. Może również
wymyślać nazwy nowych kolorów, odwołując się do swoich doświad czeń,
np. kolor malinowy, kolor plażowy.

