Czwartek 14.05.2020r.
Temat dnia: ,,Bocian”.
1. Dzień dobry!
,,Wiosenne kwiaty – jaskry”- zabawa plastyczna - kolorowanie.
Przyjrzyjcie się tym pięknym kwiatkom- to jaskry. A teraz pokolorujcie swoje kwiatki.
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Podaję poniżej link do wydrukowania.
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.pakamera.net%2Fi1%2F1%2F566%2Fplakaty-12233246_65138566.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pakamera.pl%2Fplakaty-jaskry-print-50x70-cm-nr2539742.htm&tbnid=AAzo7SC13VoUDM&vet=12ahUKEwiBjaDql6TpAhWEyioKHXk5BWcQMygGegUIARCNAg..i&docid=7qUTJPrW_i74eM&w=652&h=913&q=jaskry%20kolorowanka&ved=2ahUKEwiBjaDql6TpAhWEyioKHXk5BWcQMygGegUIARCNAg" https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.pakamera.net%2Fi1%2F1%2F566%2Fplakaty-12233246_65138566.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pakamera.pl%2Fplakaty-jaskry-print-50x70-cm-nr2539742.htm&tbnid=AAzo7SC13VoUDM&vet=12ahUKEwiBjaDql6TpAhWEyioKHXk5BWcQMygGegUIARCNAg..i&docid=7qUTJPrW_i74eM&w=652&h=913&q=jaskry%20kolorowanka&ved=2ahUKEwiBjaDql6TpAhWEyioKHXk5BWcQMygGegUIARCNAg
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2. ,,Żaby i bociany” - praca z wierszem Z. Dmitrocy.
Żaby i bociany    Z. Dmitrocy
Na wiosennej łące,
Niedaleko wody,
Bociany z żabami
Bawią się w podchody.
Żaby dobrze wiedzą, 
Co bociany jedzą,
Ale się nie boją
I cicho nie siedzą...
Rzekła pierwsza żaba:
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- Jestem taka słaba...
Powiedziała druga:
- Jeden do mnie mruga!...
Powiedziała trzecia:
- Dla mnie tu przyleciał!
Powiedziała czwarta:
- Jestem więcej warta...
Zaśmiała się piąta:
- To mnie się przygląda...
Na to rzekła szósta:
- Strzeżcie się oszusta!
Pierwszy bocian na to:
- Już niedługo lato...
Drugi bocian: - E tam,
Pleciesz jak poeta...
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Na to trzeci bocian:
-Plecie Twoja ciocia!
Zarechotał czwarty:
- Plecie nie na żarty...
Piąty zaklekotał:
- Ale dziś spiekota...
Na to bocian szósty:
- A ja brzuch mam pusty...
Gdy tylko bociany
Do żab się zbliżają,
Mądre żabki szybko
Nurka w wodę dają...

Po wysłuchaniu utworu zadajemy dziecku pytanie dotyczące treści:
- Kto bawił się na zielonej łące?
- Co jedzą bociany?
- Co robią mądre żabki?


3. ,,Wiosenne rytmy - ile jest...?” - zabawa dydaktyczna.
Kochani, poniżej przygotowałam sylwety: żab, bocianów, motyli.
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Zadaniem Waszym jest spróbować policzyć te same zwierzęta. Oczywiście                 z pomocą osoby dorosłej. Miłej zabawy!
4. ,,Bocian patrzy”- zabawa pobudzająco - hamująca.
Rodzic lub Ktoś z rodzeństwa - jest bocianem - stoi tyłem do dziecka - żabki. Dziecko - żabka stara się w tym czasie, skacząc, dotrzeć do bociana - zaczynając z wyznaczonej wcześniej przez Rodzica linii. Kiedy bocian powie: Raz, dwa, trzy bocian patrzy! dziecko nieruchomieje. A jeśli poruszy się wraca na linię startu. Wygrywa jeśli dotrze do bociana bez przeszkód. Do zabawy można zaprosić więcej osób, wtedy wygrywa najszybsza żabka.
5. ,,Jestem samodzielny”- kształtowanie samodzielności- podejmowanie prób samodzielnego ubierania się przed wyjściem na spacer.
6. Zabawa plastyczna pt. ,,Bocian i żaby”.
Proszę dowolną techniką ozdobić poniższy obrazek. 
Liczę na Waszą pomysłowość.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcloud1u.edupage.org%2Fcloud%3Fz%253AILrdt50Deyq1LxjLml6Pbi2UawvEn5N7RUYSq3Ydkex9sMnQ9t0pWqd6bITLV36m&imgrefurl=https%3A%2F%2Fprzedszkole3siemiatycze.edupage.org%2Fblog%2F%3Fjwid%3Djw1%26bid%3Dblog16%26wid%3Djw1_comp_BlogModule_0%26g%3Dcomp_BlogModule_0%26bid%3Dblog16%26aid%3D28&tbnid=1lAMdkIerrc3jM&vet=12ahUKEwiOhP2cm6TpAhUMgosKHTl6BZwQMygDegUIARD3AQ..i&docid=pEQOARiUT0n8mM&w=1355&h=1920&q=bocian%20i%20%C5%BCabki%20kolorowanka%20dla%20dzieci&ved=2ahUKEwiOhP2cm6TpAhUMgosKHTl6BZwQMygDegUIARD3AQ" https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcloud1u.edupage.org%2Fcloud%3Fz%253AILrdt50Deyq1LxjLml6Pbi2UawvEn5N7RUYSq3Ydkex9sMnQ9t0pWqd6bITLV36m&imgrefurl=https%3A%2F%2Fprzedszkole3siemiatycze.edupage.org%2Fblog%2F%3Fjwid%3Djw1%26bid%3Dblog16%26wid%3Djw1_comp_BlogModule_0%26g%3Dcomp_BlogModule_0%26bid%3Dblog16%26aid%3D28&tbnid=1lAMdkIerrc3jM&vet=12ahUKEwiOhP2cm6TpAhUMgosKHTl6BZwQMygDegUIARD3AQ..i&docid=pEQOARiUT0n8mM&w=1355&h=1920&q=bocian%20i%20%C5%BCabki%20kolorowanka%20dla%20dzieci&ved=2ahUKEwiOhP2cm6TpAhUMgosKHTl6BZwQMygDegUIARD3AQ
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