WIOSNA
Temat dnia: Pani Wiosna

1. Oglądanie książeczek lub ilustracji w internecie ( a może widok zza oknem)
przedstawiający przyrodę wiosną.
- ukazanie piękna budzącej się do życia przyrody
Film do obejrzenia
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
2. " Deszczowa zabawa" - zabawa rytmiczna
- aktywacja umysłu i ciała dziecka, mobilizacja do działania
TEKST
Kapie deszczyk, kapie,
ja kropelki łapię.
Wezmę je do domu,
nie oddam nikomu.
Dziecko z mamą stoją naprzeciwko siebie. Rytmicznie powtarzają każdą linijkę tekstu
uderzając najpierw w swoje dłonie, potem w kolanka, a potem w dłonie osoby z pary.
3. " List do wiosny" - słuchanie wiersza Anny Bayer.
Nieśmiało spod śniegu
wygląda przebiśnieg,
więc zima do wiosny

pisze w swym liście.
Aby zza morza
szybko wracała, czas jest najwyższy,
by wreszcie nastała.
Największe śpiochy
już się wyspały,
pan jeż, jeżowa
i jeżyk mały.
Piękne motyle
lecą nad łąkę,
chcą w berka zagrać
razem ze słonkiem.
Hej, wiosno, wiosno,
wiosenko miła
wszyscy czekają,
byś wreszcie przybyła.
Drzewa chcą z pąków
wypuścić liście.
Tak zima do wiosny pisze w swym w liście.
Można zapytać dziecko :
- jak nazywa się kwiatek, który pisał list?
- Jakie zwierzątka się wyspały?
4. „Cztery pory roku” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem tekstu
Bożeny Szuchalskiej.
Wiosna, lato, jesień, zima
krążą dookoła.
Zgadnij jaka pora roku
do zabawy woła?
„Pory roku” – wymienia pory roku i liczy na palcach ile ich jest.
- Jaka pora roku występuje po zimie?
- Jaka pora roku występuje po wiośnie? itd.

5. „Cztery pory roku” – zabawa ruchowa.
Dziecko wymienia pory roku i charakterystyczne czynności do każdej z nich.
Na hasło:
- wiosna : udaje , że rośnie kwiatek ( z przysiadu wstaje z rękami u góry)
- lato : fruwa radośnie motylek, jedzie na rowerze
- jesień : zbiera kasztany, grzyby
- zima : pada śnieg, jazda na sankach.
Staramy się, aby dziecko samo wymyślało czynności do każdej pory roku.
6. „Pani Wiosna” – nazywanie i liczenia kwiatów na sukni Pani Wiosny, rysowanie
odpowiedniej liczby kropek. Karty pracy przedszkolaka, Wiosna, s. 1. link
• Zapoznanie dzieci z nazwami wiosennych kwiatów: krokusy, przebiśniegi i sasanki,
• Kształcenie umiejętności liczenia określonej liczby elementów
https://drive.google.com/open?id=1N6I92F2VtKppSXyJi02UobXIH_9Patbk
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