
Tematyka tygodnia:  "Łąka w maju"

Dzień 3 (13. maja, środa): "Mieszkańcy łąki"

Przebieg dnia

Życie na łące – zajęcia matematyczne z elementami ćwiczeń ortofonicznych.
•• Wprowadzenie.
Odtwarzacz CD, nagranie z odgłosami dochodzącymi z łąki.
https://www.youtube.com/watch?v=aNwLAGTS74c
R. włącza płytę z nagraniem odgłosów dochodzących z łąki. Pyta, gdzie można usłyszeć podobne 
odgłosy. Jeśli dziecko ma trudność z udzieleniem odpowiedzi, mówi zagadkę (Iwony 
Fabiszewskiej):
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)
Zachęca do zabawy w wiosenny koncert na łące. R. włącza ponownie nagranie odgłosów
dochodzących z łąki, a dziecko dołącza się i wydaje odgłosy podobne do tych, które słyszy.

•• Utrwalenie liczenia w zakresie 5. Naśladowanie odgłosów owadów.
Kartoniki z narysowanymi na nich kwiatami (od 3 do 5).
R. ustala z dzieckiem, jakie odgłosy wydają zwierzęta: pszczoły – bzzz,
koniki polne – cyk, żaby – rech. Następnie dziecko  losuje kartonik z narysowanymi na nim 
kwiatkami – od 3 do 5. Liczy, ile kwiatków jest na kartoniku. Wynik pokazuje na palcach. 
R. proponuje rozpoczęcie wiosennego koncertu. Kolejno wymienia nazwy zwierząt,
a dziecko wydaje ustalone wcześniej odgłosy. Jeśli R. powie: żabka, a dziecko wylosowało kartonik
z 5 kwiatkami, to oznacza, że 5 razy mówi: rech. R. powtarza zabawę kilka razy.

•• Grupowanie sylwet kwiatów według koloru lub kształtu.
Sylwety kwiatów wycięte z papieru kolorowego: po pięć czerwonych maków, żółtych złocieni,
białej koniczyny, fioletowej koniczyny, białych stokrotek, trzy obręcze, zielona krepina
lub zielona tkanina.
R. układa zieloną krepinę – łąkę. Umieszcza na łące sylwety kwiatów – rozmieszcza je w sposób
dowolny. Zastanawia się, czy łąka nie wyglądałaby ładniej, gdyby kwiaty rosły na niej
w bardziej uporządkowany sposób. Pyta dziecko, jak można to zrobić. (Jeśli dziecko nie będzie
wiedziało, R. podpowiada, jakie kryterium zastosować).Dziecko układa sylwety kwiatów
na łące według kolorów, a potem według kształtów. Przygląda się łące. Zastanawia się, kiedy łąka 
jest ładniejsza: wtedy, gdy kwiaty rosną w dowolny sposób, czy wtedy, gdy są uporządkowane 
według koloru lub kształtu. Uzasadnia swoją opinię.
Sylwety kwiatów będą wykorzystywane również podczas jutrzejszych zajęć.

•• Układanie z kół sylwety biedronki. Rysowanie na sylwecie odpowiedniej liczby kropek.
Dwa czerwone koła (na skrzydła biedronki), jedno małe czarne koło
(na głowę biedronki) i jedno większe czarne koło, na które naklejone będą skrzydła biedronki,
czarna kredka, klej.
R. wręcza dziecku dwa czerwone koła i dwa czarne koła – większe i mniejsze oraz czarną kredkę. 
Większe czerwone koła dziecko składa na pół. Układa i nakleja je na większym czarnym kole tak, 
aby utworzyły skrzydła biedronki. Małe, czarne kółko (głowę biedronki) dokleja od spodu do 
większego czarnego koła. R. pyta, czego brakuje biedronce. Klaszcze w dłonie dwa razy. Dziecko 

https://www.youtube.com/watch?v=aNwLAGTS74c


rysuje na czerwonych skrzydłach dwie kropki. Następnie dziecko liczy, ile kropek ma biedronka. 
R. klaszcze trzy razy, a dziecko dorysowuje kropki na skrzydłach. Wynik każdego liczenia pokazuje
na palcach. Przekłada sylwetę biedronki z kartki na krepinę – zieloną łąkę.

 
                                               

Proponujemy  również inne, ciekawe pomysły na prace techniką origami, które znajdziecie min. na 
stronie http://www.zabawydladzieci.com.pl/kat/zabawy/4-7-lat/
https://wczesnoszkolni.pl/technika-wykonania/inspiracje-prace-kolek-origami

•• Karty pracy, nr 51.
Dziecko:
−− łączy w pary owady z kwiatami; mówi, czego jest więcej: owadów czy kwiatów,
−− naśladuje sposób poruszania się pszczoły, mrówki, konika polnego, dżdżownicy.

       

                                            

•• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Motylki.
Odtwarzacz CD, nagranie skocznej melodii w żywym tempie, krążki.
Piotr Czajkowski Taniec Motyli https://www.youtube.com/watch?v=PYyPTJBp6hI
Dziecko rozkłada krążki w pewnej odległości od siebie. R. nawiązuje do tematu tygodnia.
Proponuje, aby dziecko wyobraziło sobie, że jest motylkiem. Kiedy gra muzyka, motylek lata
pomiędzy kwiatkami (krążkami); na przezwę w muzyce siada na dowolnym krążku.

https://www.youtube.com/watch?v=PYyPTJBp6hI
https://wczesnoszkolni.pl/technika-wykonania/inspiracje-prace-kolek-origami
http://www.zabawydladzieci.com.pl/kat/zabawy/4-7-lat/


•• Układanie i rozwiązywanie zagadek o mieszkańcach łąki.
Zdjęcia mieszkańców łąki, np.: biedronkę, mrówkę, konika polnego, pszczoły, ślimaka.

       

                         

R. układa przed dzieckiem zdjęcia zwierząt mieszkających na łące. Dziecko wybiera zdjęcie i 
układa zagadkę, np. Jakie zwierzę nosi swój dom na plecach? R. odgaduje. Następnie R. układa 
zagadkę, a dziecko rozwiązuje.
W razie potrzeby R. pomaga dziecku lub samodzielnie układa zagadki.

Alternatywą do tego zadania może być poniższy filmik.  Ciekawa jestem , czy uda Ci się rozwiązać 
wszystkie zagadki?  https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4

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

