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TEMATYKA TYGODNIOWA: Coraz zimniej
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TEMAT DNIA: Pamiętajmy o małych przyjaciołach

Witajcie Dzieciaczki!
Dziś jest poniedziałek i to już ostatni dzień naszej pracy zdalnej. Jutro możemy
zobaczyć się już w przedszkolu. Myślę, że bardzo cieszycie się z tego powodu.
Mimo, iż to dziś przypadają Mikołajki to nasza grupa będzie je obchodzić we wtorek
7 grudnia. Bardzo Was prosimy, abyście tego dnia ubrały się na czerwono. Mamy
nadzieję, że cały czas byliście grzeczni bo jeśli tak to jutro czeka na Was wyjątkowa
niespodzianka. Zdradzimy Wam rąbek tajemnicy. Ta niespodzianka będzie bardzo
mroźna, bo przywędruje do Was z bardzo zimnego kraju. No, ale to dowiecie się już
jutro. Dziś jeszcze porozmawiamy o małych przyjaciołach, którzy bardzo chcieliby,
żebyście nie zapominali o nich kiedy jest tak zimno. Oni bardzo potrzebują Waszej

pomocy.

1. „Ptaszki do karmnika” – zabawa orientacyjno - porządkowa

Rodzic rozkłada na podłodze gazety (karmniki). Dziecko – ptaszek porusza się po
pokoju machając rękami ułożonymi w skrzydełka. Na hasło rodzica: ptaszki do
karmnika – przykuca przy gazecie i stuka paluszkiem udając, że dziobie ziarenka. Po
chwili dziobania biega dalej. Za każdym razem musi znaleźć inny karmnik.
2. „Ptaszki fruwają” – zabawa muzyczno - ruchowa do piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M

3. „Ptaki zimą” – wiersz I. Salach

Zawitała mroźna zima
idą długie szare dni.
Ciężko będzie znowu ptakom
więc pomagać trzeba im.

Wysypiemy ziarno wróblom
a sikorkom skwarki,
by na wiosnę zaśpiewały,
jak im dzieci pomagały.
Po przeczytaniu wiersza rodzicu zadaj dziecku pytanie: czy domyśla się o czym
będzie dzisiejszy temat?
Zgadza się. Dziś będziemy mówili o ptakach zimujących w Polsce.

4. Zapoznanie z ptakami zimującymi w naszym kraju
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Po obejrzeniu zdjęć i zapamiętaniu ptaków rodzic sprawdza znajomość nazw ptaków
przez dziecko. Dziecko może też podzielić nazwy ptaków na sylaby.

5. Rozmowa kierowana przez rodzica na temat dokarmiania ptaków
w okresie zimowym.
- Po co dokarmiać i poić ptaki zimą?

- Kiedy trzeba to robić szczególnie? (w śnieżne zimy, kiedy śnieg pokrywa ziemię,
drzewa i krzewy, na których ptaki mogłyby znaleźć pożywienie, w mroźne dni
ustawiamy poidełka z wodą, bo w postaci śniegu i lodu nie jest dla nich dostępna)
– Czy wiecie, jakie są przysmaki ptaków?
Pokaz zdjęć pokarmów i łączenie ich z wybranymi ptakami:
ziaren słonecznika, zbóż, pokruszonych orzechów, siemienia lnianego – dla np. wróbli,
kawałków suszonych jabłek, dzikiej róży – dla gili, słoninki – dla sikorek, gałązek
jemioły z owocami – dla jemiołuszek.
Zadaniem dziecka jest dopasowanie pokarmu do odpowiedniego ptaka.

Rodzicu na koniec podkreśl znaczenie systematycznego dokarmiania i pojenia
ptaków, ze względu na przyzwyczajanie się ptaków do określonych miejsc, gdzie mogą
zdobyć pożywienie.
6. Praca plastyczna z historyjką
Dziecko wycina karmnik i ptaki wzdłuż grubszych linii. Następnie koloruje rysunki
i przykleja je do patyczków. Układa i opowiada historyjkę, wykorzystując otrzymane
sylwetki.

