WIOSNA
Temat dnia: Pierwsze kwiaty

1. Zabawa ruchowa "Bocian i żabki ".
Wybieramy bociana, dziecko samo lub z rodzeństwem , to żabki. Bociek stoi z boku, a żabki
wesoło skaczą, na hasło - idzie bocian - bociek chodzi podnosząc wysoko nogi, a żabki
uciekają i chowają się koło szafek, stolika, krzesła, na hasło - bocian odleciał - bociek
wymachuje rękoma i odchodzi w wyznaczone miejsce, a żabki cieszą się i skaczą radośnie.
2."Wiosenny koncert " - ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz Doroty
Kossakowskiej o tym samym tytule.
Wiosenny koncert
Wiosenka się zbudziła
porządek wnet zrobiła
i wszystkie swe zwierzęta
na koncert zaprosiła.
Wciąż trele słychać wszędzie,
wiosenny koncert będzie.
Kukułka też przygrywa,
swym ku, ku, wszystkich wzywa.
Kum, kum jej odpowiada,
to żaba stara gada.
Ćwir, ćwir wróbelek śpiewa,
wygania wszystkich z drzewa.
Wnet muszka przyleciała,
bzy, bzy nam wyszeptała.
Kle, kle pan bocian powie:

- budowę mam na głowie.
Bąk gruby też tu jest.
Jak mówi ? Może wiesz?
Bzum, bzum, bzum, bzum,
ja lubię robić szum.
I koncert ciągle trwa,
bo zawsze ktoś coś ma.
Ku, ku, kle, kle lub bzyk,
ćwir, ćwir, kum, kum,
do wody myk.
Rozmowa rodzica na temat treści wiersza :
- Kto zaprosił zwierzęta na koncert?
- Jakie zwierzęta zaprosiła wiosna na koncert?
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3. Wiosenny koncert - ćwiczenia ortofoniczne
Rodzic omawia z dziećmi, jakie dźwięki wydają zwierzęta występujące w wierszu :
Kukułki - ku, ku
Żaby - kum, kum
Wróble - ćwir, ćwir
Muchy - bzy, bzy
Bociany - kle, kle
Bąki - bzum,bzum
Rodzic pokazuje ilustracje, a dziecko naśladuje dany dźwięk, może też poruszać się tak jak te
zwierzęta np. skacząc jak żabka, machając rączkami - skrzydełkami jak wróbelek itd.

4. Zabawa ruchowa "Żabki".
Dziecko przykuca, nogi ma szeroko rozstawione, ręce trzyma pomiędzy nogami opierając je o
podłogę. Naśladuje skoki żabek.
5,Zagadki wiosenne
https://youtu.be/XjvSSQlET_Q

6. „Szukamy pary” – nazywanie wiosennych roślin, łączenie w pary i kolorowanie.
Karty pracy przedszkolaka, Wiosna, s. 2.
• Utrwalenie nazw roślin zwiastujących wiosnę: tulipan, krokus, przebiśnieg, bazie,
• Utrwalenie pojęcia para.
Karty pracy:https://drive.google.com/file/d/1N6I92F2VtKppSXyJi02UobXIH_9Patbk/view
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