
Grupa VIII

Temat tygodnia:

Już przybyła wiosna miła.

Poniedziałek 22.03.2021r. 

Temat dnia: Witaj Wiosno!

Materiał dla wszystkich dzieci (3, 4, 5, 6 – latki)

 

1. „Rytmiczna  rozgrzewka  w  podskokach”. Zaproś  do  zabawy  wszystkich

domowników i bawcie się przy muzyce, którą znajdziecie pod tym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


2. „Maszeruje  wiosna” sł.  i  muz.:  K.  Bożek  -  Gowik.  Piosenka  do  nauki

 w tym tygodniu.

Link do piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw

Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 

gdy go w górę wznosi zielenieje świat! 

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, 

na ramieniu małą torebeczkę. 

Chętnie żuje gumę i robi balony 

a z nich każdy jest zielony. 

Ref. Maszeruje wiosna …

 

Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas 

każda trawka chce być już zielona. 

gdybyś zapomniała inną drogą poszła 

zima by została mroźna. 

Ref. Maszeruje wiosna … 

Rozmowa z dzieckiem na temat wyglądu wiosny w piosence oraz wyglądu wiosny

w przyrodzie. Przypomnienie po czym można ją poznać.

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw


Materiał dla 3 i 4 – latków:

3. „Wiosenne porządki” – zabawa logopedyczna.

Do  zabawy  potrzebne  będzie  lusterko.  Dziecko  słucha  opowiadania  i  powtarza

wykonywane przez dorosłego ćwiczenia, patrząc w lusterko (w opowiadaniu zamiast

Kasi można podać imię swojego dziecka).

Kasia  rozejrzała  się  po  swoim  pokoju  (przesuwamy  językiem  po  podniebieniu

górnym, wewnętrznych ścianach policzków, podniebieniu dolnym).

Zauważyła duży bałagan. Postanowiła zrobić porządek. Zaczęła od odkurzania sufitu

(przesuwamy  czubkiem  języka  od  przodu  do  tyłu  jamy  ustnej,  po  podniebieniu

górnym),

zdjęła firanki (liczymy czubkiem języka górne zęby)

i włożyła je do pralki (wykonujemy wargami motorek).

Po  chwili  pralka  zaczęła  płukanie  firan  („przepychanie”  powietrza  wewnątrz  jamy

ustnej).

Kasia  odkurzyła  też  ściany  (przesuwamy  czubkiem  języka  po  wewnętrznych

ścianach policzków)

oraz podłogę (przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu dolnym).

Kasia  była  bardzo  zadowolona  z  wykonanej  pracy  i  szeroko  się  uśmiechnęła

(rozciągamy szeroko usta w uśmiechu).

Dumnie wyjrzała przez okno i  rozejrzała się wokoło (poruszamy językiem ruchem

okrężnym na zewnątrz jamy ustnej).

Spojrzała w górę (sięgamy czubkiem języka w stronę nosa),

spojrzała w dół (sięgamy czubkiem języka w kierunku brody).

Rozejrzała  się  też  w prawo (przesuwamy czubek języka  do prawego kącika ust)

i w lewo (przesuwamy czubek języka do lewego kącika ust).

Wszędzie był porządek i słychać było śpiewające ptaki (gwiżdżąc naśladujemy głosy

ptaków). 



Materiał dla 5 - 6 – latków:

Hania W., Róża K., Borys R., Bartek J., Kuba W., Piotr K.

4. „Rachunki Pani Wiosny” – zabawa matematyczna. 

Dzieci słuchają zagadek matematycznych, wykonują obliczenia przy użyciu klamerek

i papierowych tacek (lub fasolek wkładanych do miseczki). Zadaniem dziecka jest

przyczepienie do tacki tylu klamerek, ile kwiatów pojawi się we fragmencie wiersza.

Przyszła wiosna do lasku

Z kluczykiem przy pasku

A te kluczyki brzęczące

To kolorowe kwiaty pachnące.

Rosną tu trzy zawilce i trzy krokusy

Oblicz proszę ile kwiatków wyszło

Spod zimowych pierzynek ? 

Dziecko  przypina  najpierw  3  klamerki,  potem następne  3  klamerki.  Liczy  ile  ma

razem. W ten sam sposób wykonuje kolejne zadania.  Dzieci chętne mogą zapisać

wykonane działania np. 3 + 3 = 6

Stąpa wiosna po łące

Zbiera kwiaty pachnące

Ma trzy stokrotki, cztery tulipany.

Powiedz z ilu kwiatków

Zrobi wiosna bukiet pachnący ?

Chodzi wiosna po lesie

Promyki słońca w koszach niesie

Dwa kosze ma dla kwiatków,

Trzy dla trawki, trzy dla leśnej zwierzyny.

Ile koszy przyniosła wiosna dla leśnej rodziny?



5. „Wazon na wiosenne kwiaty” – spróbuj narysować w kratkach obok taki sam

wazon. Pokoloruj otrzymany rysunek.

Propozycje dla chętnych dzieci:

6. „Wiosenny bukiet” – praca plastyczna.

Sposób wykonania znajduje się pod tym linkiem:

http://krokotak.com/2015/02/spring-bouquet-2/

http://krokotak.com/2015/02/spring-bouquet-2/


7. Rysuj po śladzie 






