
Tematyka tygodnia:  "Łąka w maju"

Dzień 4 (14. maja, czwartek): "Kwiaty na łące"

Przebieg dnia

•• Rozwijanie percepcji węchowej i próby odwzorowywania natury.
Wazon, naturalne okazy kwiatów (można wykorzystać te, które dzieci zebrały na łące), biała
kartka, kredki.                
                                             

                     
R. umieszcza w wazonie naturalne okazy kwiatów, charakterystyczne dla środowiska łąki.
Dziecko rozpoznaje i nazywa znane gatunki kwiatów. Wącha każdy kwiat, określa zapach.
Wybiera kwiat, który najbardziej mu się podoba, i rysuje go na kartce.

Kolorowa łąka – praca z ilustracją, inspirowana wierszem Grażyny Lech Na łące.

•• Słuchanie wiersza Grażyny Lech Kwiaty na łące.   
Dywan z kwiatów, ziół i traw.
Są w nim jaskry, maki, szczaw.
Brzęczą trzmiele, skrzeczy sroka.
Kreta także tutaj spotkasz.
Możesz słuchać, patrzeć, wąchać!
Piękna, kolorowa łąka.

•• Rozmowa na temat wiersza.
R zadaje pytania:
−− O jakim miejscu jest ten wiersz?
−− Jakie rośliny rosły na łące?
−− Jakie zwierzęta tam przebywały?
−− Jak wyglądała łąka?

•• Wskazywanie na ilustracji kwiatów, których nazwy zostały wymienione w wierszu.
Ilustracja lub zdjęcie łąki. 
R. pokazuje ilustrację łąki. Pyta dziecko, co ona przedstawia i po czym poznało, że to jest łąka. 
Prosi, aby dziecko wskazało na ilustracji te kwiaty, których nazwy zostały wymienione w wierszu, 
i te, których autor wiersza nie wymienił, ale dziecko zna ich nazwy. Zastanawia się, które kwiaty 
najłatwiej jest rozpoznać. Pyta o to dziecko. Dziecko wymienia charakterystyczne cechy kwiatów. 
Następnie R. prosi, aby dziecko opisało wygląd łąki. Pomaga mu, zadając pytania.
           



       

                        Jaskry                                        Maki                                         Szczaw
       
 Aby poznać jeszcze inne kwiaty łąki proponuję wejść na stronę:
https://ulicaekologiczna.pl/edukacja-ekologiczna/laka-pelna-kwiatow                  

•• Karta pracy,  nr 52.
Dziecko:
−− nazywa (z pomocą osoby dorosłej) kwiaty na obrazkach i je liczy,
−− pod każdym obrazkiem rysuje tyle kresek, ile kwiatów jest w bukiecie,
−− rysuje kwiaty po śladach
                                                  

•• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Żuczek.
Lekka piłka.
R. wyznacza linie – startu i mety. Dziecko ustawia się na linii startu i otrzymuje od R. lekką piłkę. 
Przemieszcza się na czworakach, toczy piłkę do mety, odpychając ją głową jak żuczek, po czym 
wstaje, wraca na linię startu i powtarza zabawę.

Rumianki – zajęcia plastyczne.

•• Oglądanie zdjęć przedstawiających rumianek. Wskazywanie charakterystycznych cech
kwiatu.
Zdjęcie rumianku.
R. pokazuje zdjęcie przedstawiające rumianek. Dziecko wskazuje jego charakterystyczne
cechy. R. opowiada ciekawostki na temat kwiatu.
Rumianek to roślina często spotykana na łące. Kwiaty mają kolor biały, z żółtym środkiem.
Cała roślina bardzo ładnie pachnie. Rumianek wykorzystywany jest w leczeniu ludzi, np. gdy
boli gardło, bolą dziąsła lub przy podrażnieniach skóry.

https://ulicaekologiczna.pl/edukacja-ekologiczna/laka-pelna-kwiatow


•• Samodzielne wykonanie pracy przez dzieci według instrukcji R.
Wyprawka, karta nr 25, klej, biała i żółta bibuła.
Dziecko:
−− przygotowuje kartę pracy, klej, białą i żółtą bibułę,
−− odrywa lub wycina kawałki bibuły i ugniata z nich kulki podobnej wielkości,
−− dokleja do każdej łodyżki na łące kwiat rumianku – żółty środek i białe płatki.

                                              

•• Opowieść ruchowa przy muzyce – Na łące (według Bożeny Formy).
R. rozpoczyna opowiadanie.
Dziecko:
Jest piękna pogoda. Świeci słońce.   maszeruje w różnych kierunkach,
Wszyscy mieszkańcy łąki już dawno  unosi ugięte ręce na boki i szybko macha
wstali i wykonują swoją pracę.         dłońmi, biega na palcach,
Mrówki budują swoje mrowisko.       maszeruje w miejscu,
Pszczoły zbierają nektar,
frunąc z kwiatka na kwiatek.
Powiał wiatr. Kwiaty i trawa            wyciąga proste ręce do boku i porusza nimi,
kołyszą się w różne strony.                naśladując lot motyla.
Nagle pojawiają się piękne motyle.




