1. TEMAT: „MAJOWA ŁĄKA”
Cel: Wzbogacanie wiadomości na temat środowiska przyrodniczego, jakim jest łąka.
Umiejętność wypowiadania się na określony temat.
Drodzy Rodzice
W tym tygodniu przeniesiemy się z dziećmi na majową łąkę, która o tej porze roku wygląda
wyjątkowo pięknie. Zachęcamy do spaceru (w miarę możliwości) na prawdziwą łąkę, by wspólnie
z dziećmi odkrywać piękno przyrody. W tym tygodniu będziemy podziwiać piękno majowej łąki.
Kochane przedszkolaki
Jeśli to możliwe wybierzcie się z mamusią/tatusiem na pobliską łąkę. Zapamiętajcie nazwy roślin,
które udało Ci się zobaczyć. Może spotkacie małych mieszkańców łąki? Motylka, biedronkę,
mrówkę? Nie martwcie się, jeśli nie możecie wyjść. Zapraszamy do obejrzenia filmu o łące.
Na początek zagadka:

Wiosną kolorowa, pełno kwiatów wkoło.
Wiele tu owadów, wszystkim jest wesoło.
Trawa się zieleni, pszczoła nektar spija.
Dzieci grają w piłkę, czas tu szybko mija.
/łąka/
Teraz przeniesiemy się na piękną łąkę.
Zapraszamy do oglądnięcia filmu „Wędrówki skrzata Borówki - Łąka” (15 min)
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
Wypowiedzi dzieci
Opowiedzcie rodzicom, jak wyglądała łąka, co/kogo na niej można spotkać? Jakie są tam rośliny, jakie żyją
zwierzęta? Wyobraźcie też sobie, czym pachnie łąka. Jakie można usłyszeć odgłosy?:

Dzieci młodsze Czy potraficie nazwać zwierzęta, które można spotkać na łące? Popatrzcie na obrazki:

Maluszki, jakiego zwierzątka tak brakuje? Taka zielona, kumkająca ….

Dzieci starsze. Czy potraficie wymienić a nawet też przeczytać nazwy mieszkańców łąki
umieszczone na poniższych obrazkach?

Nałące można też spotkać mnóstwo kwiatów i ziół…..

…..z których można zrobić wiele lekarstw:

Film edukacyjny: „Rośliny łąkowe”
https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk

Na łące wcale nie jest tak cicho, posłuchajcie……
Film edukacyjny: „Odgłosy łąki”:

https://www.youtube.com/watch?v=YcsmqCTNAEQ
Dzieci młodsze
„Żabia gimnastyka buzi i języka"
- ćwiczenia aparatu mowy
Jest wreszcie żabka!


Poćwiczcie buzię tak, jak żabka:

Dzieci starsze
Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.
Przerwa na zabawę. Zamienicie się w zwierzęta, które mieszkają na łące. Poćwiczycie przy okazji
języczek. Mamusia/tatuś zademonstruje wam prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je
kilkakrotnie:







Bocian i żaba – dzieci naśladują dziób bociana, ściągając wargi mocno do przodu, otwierają je i
zamykają, a następnie rozciągają szeroko wargi jak żaba, która jest zadowolona, że schowała się
przed bocianem.
Biedronka ma dużo kropek – dzieci rysują czubkiem języka kropki na podniebieniu, przy szeroko
otwartych ustach, unosząc język do góry.
Kret – tak jak kret wychodzi ze swego podziemnego domku, tak dzieci unoszą język do góry, w
stronę nosa, a potem znów chowają za górnymi zębami.
Pszczoła – dzieci naśladują bzyczenie pszczoły: bzzz, bzzz, bzzz.
Motyl – jak motyl porusza skrzydłami, tak dzieci poruszają naprzemiennie językiem od jednego do
drugiego kącika ust.
Konik polny – tak jak konik polny skacze w górę i w dół, tak dzieci otwierają szeroko usta i
językiem skaczą za górne zęby i za dolne zęby. W tym ćwiczeniu język nie wychodzi przed zęby.

Posłuchajcie opowiadania „Zabawa w chowanego”:

Rozmowa na temat opowiadania
Rodzic pyta:
 W co bawili się: żaka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek?
 Dlaczego biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół?
 Co to jest barwa ochronna?
Ubarwienie ochronne czy maskujące polega na upodobnieniu się barwą ciała do środowiska życia
danego zwierzęcia. Jest ono powszechne wśród zwierząt. Chroni je przed napastnikami.

„Kolorowa łąka” – praca plastyczna
W dniu dzisiejszym każdy z domowników będzie mógł zostać malarzem.
Aby wykonać obraz, którego tytuł będzie brzmiał „Kolorowa łąka” potrzebne będzie:
 papier (może być blok techniczny, papier akwarelowy; ważne, żeby nie był zbyt cienki)
 farby
 rurki do napojów
Obrazek wykonywać będziemy dwoma technikami malarskimi:
 Barwieniem rurką do napojów
 Metodą paluszkową (stemplowanie palcami).
Na czym polegają wymienione techniki?
METODA PALUSZKOWA jest rodzajem stemplowania palcami, polega na delikatnym
zanurzeniu "poduszki" palca w farbie, a następnie przeniesieniu farby na papier. W zależności od
siły nacisku, odbitki będą słabsze lub bardziej wyraziste. Podczas tworzenia pracy można
wykorzystać kilka kolorów, pamiętając podczas zmiany farby o oczyszczeniu palca z farby
wcześniej stosowanej.

BARWIENIE RURKĄ DO NAPOJÓW - rozcieńczone dowolne farby lub tusze spuszczamy
dużymi kroplami na papier i za pomocą plastikowej rurki do napojów rozdmuchujemy je w różne
strony (dmuchamy dość mocno). W zależności od kierunku rozdmuchiwania otrzymujemy różnej
grubości „niteczki”. Najcieńsze wzorki uzyskamy wówczas, gdy trzymamy rurkę pionowo do
papieru i w trakcie dmuchania poruszamy nią energicznie w różnych kierunkach.

W dzisiejszych zajęciach plastycznych przede wszystkim chodzi o pobudzenie wyobraźni oraz
zabawę kolorami. Zabawa jest wesoła i kolorowa. Pozwólmy więc dzieciakom trochę się
pobrudzić…..
A starszaki jeszcze zachęcam przy okazji „brudzenia się” do wykonania pracy plastycznej
„Motylek”
Rodzic maluje dziecku dłonie, po czym pomaga mu odbić skrzydełka motylka na papierze.
W środku dziecko maluje pozostałą cześć motyla.

Miłego i słonecznego dnia!

