
Temat tygodnia: Zwierzęta z daleka i bliska

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice! 

Witajcie w kolejnym tygodniu pracy. Będziemy wspólnie odkrywać tajemnice

zwierząt i środowiska ich życia. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi

propozycjami zajęć. Mamy nadzieję, że wiele się w tym tygodniu dowiecie i

będziecie wspólnie cieszyć się zdobytą wiedzą.  

 Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. 

Pani Agnieszka, Pani Ela, Pani Edyta z grupy 1

Wtorek 06.04.2021.

Temat dnia: Wiosenna łąka

1. „Łąka” - zabawa twórcza, kończenie zdania (Rodzic podaje początek zdania, dziecko 

kończy)

 Kiedy myślę o łące, widzę...  (zieloną trawę, bociana, latające pszczoły itp.)

2. „Wiosenna łąka” – rozmowa na temat wyglądu łąki w okresie wiosennym



3.  „Po łące skacze żaba” - rymowanka połączona z masażykiem (dziecko masuje plecy 

rodzica siedzącego przed nim, dorosły czyta tekst rymowanki)

Po łące skacze żaba,

a za nią małe dwie – pukanie piąstkami w plecy

O, jak piękna łąka! - ruchy kuliste na plecach

To każda żabka wie.

Po łące chodzi bocian – dwoma palcami naśladują chód bociana

chodzi spokojnie tak.

Tuż obok płynie rzeczka – kreślenie całą dłonią wijącej się rzeki

a nad nią fruwa ptak. – dziecko rysuje na plecach ptaka

- Nauka rymowanki i odwrócenie ról

3. Oglądanie albumów, atlasów ze zdjęciami wiosennej łąki – rośliny i świat zwierząt

4. „Muzyka łąki” – ćwiczenia słuchowe; próby nazwania usłyszanych zwierząt

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 

5. Film edukacyjny o mieszkańcach łąki

 https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

6.  „Żaby i bocian” - zabawa ruchowa, matematyczna (dzieci naśladują chodzenie bociana,

żaby)

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


- liczenie skoków żaby w zależności od możliwości dziecka

 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE DNIA CODZIENNEGO wg M. Montessori

Przesypywanie np. kukurydzy, kaszy.

Przygotowujemy 2 naczynia typu miseczki, tacę i łyżkę. Zadaniem jest przesypanie łyżka 

po łyżce kaszy z jednego naczynia do drugiego, starając się nic nie rozsypać. 

Zobrazuje to Państwu przykładowy filmik podobnego ćwiczenia.

 https://www.youtube.com/watch?v=HkmsmpG3w8E

MATERIAŁ  DLA 3 - 4  LATKÓW: Iza B,  Marcel P, Filip D., Ania i Weronika K., Ala K.,

Oliwier S., Bruno G.,Filip K.,  Ala P., Antoni K., Ola T., Juliusz Z;

1. Połącz ilustracje i ich cienie

MATERIAŁ  DLA 5 LATKÓW:   Olivier C., Tomek K., Kacper K., Paweł M., Natalia P.,
Julia S.

1. Pod każdą ilustracją narysuj tyle kresek, ile słyszysz sylab w jej nazwie

https://www.youtube.com/watch?v=HkmsmpG3w8E


2. Obejrzyj  obrazek. Powiedz, co dzieje się na łące. Policz żaby,  pszczoły,  motyle,

bociany. Na dole karty zaznacz ich liczbę – narysuj przy obrazkach odpowiednią

liczbę kropek. Obejrzyj pierwszy obrazek wianka. Odszukaj taki sam wianek wśród

pozostałych obrazków.



MATERIAŁ DLA 6 LATKÓW:  Amelia D., Magdalena P, Ala T, Julian Z., Patryk K., Klara R.

1. Policz kropki na biedronce i zaznacz kółeczkiem prawidłową liczbę



2. Cykl rozwoju motyla – ponumeruj poszczególny fazy rozwoju 



   

3. Ćwiczenia w przeliczaniu do 10 i rozpoznawaniu zapisanych liczb 

    (K.P. 4s. 12 z. 1)

 Opracowanie:  

mgr Agnieszka Dzierka, mgr Elżbieta Szleszyńska, mgr Edyta Kupińska


