Środa 13.05.2020r.
Temat dnia: ,,Biedronki”.
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1. Dzień dobry!
,,Wiosenne kwiaty – stokrotki”- zabawa plastyczna.
Proszę, przyjrzyjcie się ilustracji poniżej, to piękne, kolorowe stokrotki. Waszym zadaniem jest pokolorowanie waszych kwiatków.
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Podaję link do wydrukowania:
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fcoloring_medium%2Fpublic%2Fcif%2F2009%2F01%2Fdaisy-7-coloring-page.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fpl%2Fkolorowanki%2Fstokrotka-1&tbnid=wOqygkQX-2bMGM&vet=12ahUKEwiUqZ-klKTpAhWVk6QKHV8IClEQMygJegUIARCAAg..i&docid=uhHOR6x7cIypoM&w=382&h=480&q=stokrotki%20kolorowanka&ved=2ahUKEwiUqZ-klKTpAhWVk6QKHV8IClEQMygJegUIARCAAg" https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fcoloring_medium%2Fpublic%2Fcif%2F2009%2F01%2Fdaisy-7-coloring-page.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fpl%2Fkolorowanki%2Fstokrotka-1&tbnid=wOqygkQX-2bMGM&vet=12ahUKEwiUqZ-klKTpAhWVk6QKHV8IClEQMygJegUIARCAAg..i&docid=uhHOR6x7cIypoM&w=382&h=480&q=stokrotki%20kolorowanka&ved=2ahUKEwiUqZ-klKTpAhWVk6QKHV8IClEQMygJegUIARCAAg
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2. ,,Łąka”- wysłuchanie słów piosenki E. Stadtmuller.
      Łąka            słowa E. Stadmuller
Leci siwa mgła do góry,
wnet się zmieni w ciemne chmury,
Pada deszczyk prosto z nieba,
tego nam tu było trzeba.

Rośnie trawa, ile zdoła,
kwitną kwiaty, pachną zioła.
Obudziły się biedronki,
pszczoły, trzmiele oraz bąki.

Frunie motyl pod niebiosy,
żabie chóry ćwiczą głosy.
Środkiem łąki bociek człapie, 
zmykaj żabko, bo Cię złapie.
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Po wysłuchaniu utworu zadajemy dzieciom pytania dotyczące treści piosenki.
3. Zabawy muzyczno- rytmiczne. Kochani proponuję włączyć dowolną rytmiczną melodię. Zadaniem dzieci jest:
- udajemy kwiatki - zabawa pt. ,,Kwiaty rosną”- zabawa ruchowa do melodii piosenki, na początku dzieci tylko słuchają, później przykucają i wraz z realizacją dźwięku unoszą się do góry   (wspinają na palce) i opadają (do pozycji kucanej)- naśladują wzrost kwiatów.
- ,,Taniec wiatru”- improwizacja ruchowa przy melodii.
- ,,Cicho- głośno”- rodzic czyta cichutko pierwszą zwrotkę, drugą zaś bardzo głośno i na odwrót.
4.,,Tropimy owady”- zadanie w plenerze. Proszę wziąć ze sobą lupę. Zadanie....Obserwacja w ogródku, na trawniku, na łące - kwiatki i owady. Po powrocie dzieci opowiadają o zaobserwowanych owadach, kwiatkach ich wyglądzie i zwyczajach.
5. Praca plastyczna pt. ,,Biedronka”.
Kochani, do wykonania pracy potrzebne będzie:
- CZERWONA KARTKA
- CZARNA KARTKA
- BIAŁA KARTKA
- NOŻYCZKI
- KLEJ
Podsyłam zdjęcie już wykonanej Biedroneczki:
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Praca wg. wzoru z zachowaniem kolejnych etapów;
- Wycinamy koło z czerwonego kartonu, na środku przyklejamy pasek czarnego papieru,        z czarnego kartonu wycinamy głowę biedronce i przyklejamy, przyklejamy na głowie białe oczy   i czerwone usta, a na skrzydełkach czarne kropki - po tyle samo na każdym skrzydle, z czarnego kartonu wycinamy nóżki i przyklejamy od spodu.
Pochwalcie się pracami, wysyłając je do mnie.
6. ,,Lot biedronki”- zabawa ruchowo- naśladowcza.
Dzieci - biedronki biegają po pokoju w rytm dowolnej muzyki i naśladują lot tych owadów. Na przerwę w graniu siadają na kwiatkach - na podłodze.
7. ,,Jestem samodzielny”- kształtowanie samodzielności- podejmowanie prób samodzielnego ubierania się.

