
MATERIAŁY  EDUKACYJNE  NA  TYDZIEŃ  18.05 – 22.05.2020 r.

TEMATYKA:    ,,WIOSENNA  ŁĄKA”

     Wiosna kojarzy się wszystkim z budząca się do życia przyrodą. Jest piękną

i  bogatą  porą  roku.  Kwiaty,  soczysta  zieleń  traw,  słoneczna  pogoda,  lekki  oraz

ciepły wiatr to dla większości z nas skojarzenia związane z łąką. Łąka jest bardzo

interesującym  środowiskiem  przyrodniczym.  Jest  gęsto  pokryta  zielonymi

roślinami; jej mieszkańcami są liczne zwierzęta, głównie owady oraz pająki. Na łące

rosną również kwiaty – kaczeńce, pierwiosnki, stokrotki i wiele innych. Właśnie o

łące będziemy rozmawiać w tym tygodniu. Poznacie różne owady, zwierzęta, kwiaty

i ptaki, które można spotkać podczas spaceru na łąkę.

1.,,O  dgłosy łąki”    - skupcie się i posłuchajcie uważnie dźwięków, które można 

usłyszeć na majowej łące.

Link do dźwięków:

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

2. Majowa łąka -  obejrzyjcie proszę film edukacyjny, który  przybliży wam 

środowisko przyrodnicze jakim jest łąka oraz życie jej mieszkańców.

Link do filmu:

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

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


3. Mieszka  ńcy łąki –  film edukacyjny.                                                                

Zapraszam was do poznania mieszkańców łąki.

Żaba wraz ze swoimi przyjaciółmi mieszka na łące. Czy wiecie  kim są przyjaciele Żaby? 

Dowiecie  się na pewno, jeśli obeirzycie  ten ciekawy film i rozwiążecie zagadki!

Link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4

4. „Kwiatki i owady” -  zabawa rytmiczna

Dziecko razem z rodzicem poruszają się po dywanie/podłodze – łące - powtarzając za nim

rymowankę:  „Chodzi  Lena  po  łące,  zrywa  kwiatki  pachnące.  Chodzi  Lena  wśród

trawy,  obserwuje  owady”. W  trakcie  wypowiadania  słów  schylają  się  –  naśladują

zrywanie kwiatów, a później przyglądanie  się np. biedronce.  W trakcie zabawy można

zmienić imię Lena na imię swojego dziecka.

5. „Strachliwe żabki”-  zabawa ruchowa z elementami skoku

Dzieci – żabki – skaczą po łące,  na hasło: Bocian!!!   Zastygają w bezruchu;

hasło: nie ma bociana!!! –  jest sygnałem do ponownego ruchu.

6. BAL NA ŁĄCE -  piosenka do nauki.

słowa i muzyka. T. Wójcik

I. Kiedy świeci słoneczko,

to na łące nad rzeczką

świerszcze stroją skrzypeczki

do wiosennej poleczki.

II. Dylu – dylu już grają,

grube baki śpiewają,

myszki tańczą poleczkę,

sapią przy tym troszeczkę.

III. A trzy małe biedronki

nie chcą tańczyć tej polki

i czekają na walca,

aby tańczyć na palcach

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4


Link do piosenki:

https://www.youtube.com/wat  ch?v=Zo15eetAJZY

7. „Motyle” - wykonywanie improwizacji ruchowych z użyciem wstążki do utworu 

Vivaldiego „Cztery pory roku” -„Wiosna”.

W  trakcie  słuchania  utworu  dziecko  trzymając  tasiemkę  w  dłoni  najpierw  wykonuje

dowolne improwizacje ruchowe a  następnie rodzic pokazuje ruch wstążki  a dziecko go

odtwarza np. z góry na dół, z dołu do góry, z lewej do prawej, leniwe ósemki, fale, zygzaki,

łuki itp.

Link do utworu:

https://www.youtube.com  /watch?v=Z_tk-AhlA1o

8.  Zabawa "Prawda czy fałsz".

Rodzic mówi zdania o łące a dzieci określają ich logiczność:

● prawda – podnoszą rączki  do góry

● fałsz – kładą je na kolanach.

➢  Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, koniki polne, motyle.

➢  Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki.

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o
https://www.youtube.com/watch?v=Zo15eetAJZY


➢  Pod ziemią długie korytarze ryje kret.

➢  Wiosną na łące dzieci lepią bałwana.

➢  Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie.

➢  A żabki chowają się przed nim w trawie i wołają kra, kra.

➢  Mrówki to pracowite owady.

➢  Pszczoły zapylają kwiaty.

➢  Biedronki mają na skrzydełkach kwadraciki.

➢  Motyle wypijają z kwiatów słodki nektar

➢  Koniki polne pięknie grają na skrzypcach

9.  „ Co lata nad łąką?” -   rozwiązywanie zagadek .

Choć jest bardzo mały, z nikim się nie liczy.

Podstępnie krew pije i okropnie bzyczy.

( komar)

Dźwigam dom na grzbiecie ,mam malutkie rogi

Chodzę bardzo wolno, czasem w poprzek drogi.  

(ślimak)

Mam skrzydełka delikatne tak jak płatki kwiatów.

Lekko się unoszę nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko.

 (motyl)

Skacząc po łące szybko uciekam ,gdy dziób bociana ujrzę z daleka.

(żaba)



Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły.

To dla dzieci robią miodek, pracowite ..................

 ( pszczoły)

Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, lata nad łąką a zwie się ..........

 (biedronka)

10. Obejrzyjcie obrazki zwierząt, owadów i kwiatów.                                                   

Podzielcie ich nazwy na sylaby z jednoczesnym wyklaskiwaniem w rączki.







11. „ Wycieczka na łąkę” - poproście rodziców i wybierzcie się na wspólną 

wycieczkę.

Jeśli posiadacie lupę zabierzcie ją na wycieczkę i obserwujcie przyrodę. Podczas pobytu

na łące -  rodzicu zwróć uwagę dziecka na cechy charakterystyczne wiosennej łąki:

trawy, kwiaty, kolorystykę i małe zwierzęta.  Wspólnie przyglądajcie się roślinom,

zbierajcie kwiaty i trawy.

Po powrocie do domu prosimy aby zebrane rośliny zasuszyć w gazetach.

Wasze zadanie:  wykonanie zielnika z zasuszonych roślin.

12. ,,Majowa łąka” -  B. Forma  wiersz do nauki.

 

Miły jest poranek na zielonej łące,

gdy w kropelkach rosy kąpią się zające.

Mrówki zaczynają biegi pośród trawy,

a biedronka żuczka prosi do zabawy.

Do słonka wesoło mrugają stokrotki,

bąk leci do bąka na wiosenne plotki.

W berka fruwanego bawią się motyle...

zatrzymaj ten obraz choć na jedną chwilę.



Posłuchajcie uważnie wierszyka i spróbujcie odpowiedzieć na pytania:

 Co się dzieje na wiosennej łące o poranku?

 Jakie zwierzęta można tam spotkać?

 Co one robią?

 Jaki nastrój towarzyszy tym wiosennym zabawom?

 Jak myślisz, z czego to wynika?

Na podstawie własnych doświadczeń oraz wiersza wykonaj obraz ,,Majowej łąki”

Propozycja dla was to stemplowana łąka wykonana przy pomocy pogniecionego papieru

lub kawałka gąbeczki oraz patyczków kosmetycznych.

Potrzebne materiały:

● Niebieski karton techniczny

● Kawałek gąbeczki

● Pognieciona kartka miękkiego papieru

● Kilka patyczków higienicznych

● Farby plakatowe

Link do wykonania pracy plastycznej:

   https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc


13.  BIEDRONKA   –   praca plastyczno – techniczna.

Przygotujcie proszę wraz z rodzicami potrzebne materiały i przybory:

 Czerwony papierowy talerzyk

 Czarny i czerwony papier

 Czarne i białe kółka

 Klej

 Czarny marker

 Nożyczki

Link do wykonania pracy plastyczno- technicznej:

https://ekodziecko.com/biedronka

i

https://ekodziecko.com/biedronka


14.  MOTYL- praca plastyczno – techniczna.

Zachęcam was do wykonania ciekawej pracy plastycznej z wykorzystaniem rolki po

papierze toaletowym. Przeplatanie wstążki na skrzydłach motyla pozwoli poćwiczyć

rączkę dziecka.

Poproście rodziców o przygotowanie materiałów i pomoc w wykonaniu pracy.

Przygotujcie potrzebne materiały i przybory:

 Kolorowy blok techniczny

 Wycinanki

 Rolka po papierze toaletowym

 Cienka kolorowa wstążeczka

 Klej, nożyczki

 Dziurkacz

 Czarny marker

Link do wykonania pracy plastycznej:

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

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


15. Zapraszam na zabawy matematyczne.

POMYŚL, POLICZ I NARYSUJ.....





ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC  -  zaznacz  je kółeczkiem.





POKOLORUJ  NAJPIĘKNIEJ  JAK  POTRAFISZ !!!











RYSUJ  PO  ŚLADZIE  I  POKOLORUJ



RODZICU  PAMIĘTAJ !!!

● Nie pospieszaj dziecka: daj mu czas, by ukończył swoją pracę.

● Respektuj pracę dziecka, nie oceniaj jej.

● Mobilizuj i zachęcaj dziecko do działania.

Prosimy  także  pamiętać,  że  warto  nieprzerwanie  ćwiczyć  samodzielność,

umiejętności  komunikacji,  panowania  nad  emocjami  –  wiele  z  tych  kompetencji

kreuje  nam  codzienność.  Nuda  natomiast  może  być  wspaniałym  podłożem  do

kiełkowania kreatywności, umiejętności planowania własnych działań czy warsztatu

pracy. Każda rozmowa – o pogodzie, o samopoczuciu, o przeczytanej książce to

rozwijanie słownictwa, poczucia własnej wartości, poszerzanie wiedzy.

Zachęcamy serdecznie do skorzystania z naszych propozycji.

Pozdrawiamy nasze przedszkolaki !   Życzymy dużo zdrówka !
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