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PROPOZYCJE
Poniedziałek – 06.04.
,, Jaki to ptak ?” Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej ,, Wiosenne powroty” obrazki : bociana,
żurawia ,jaskółki, kukułki . Znalezienie na obrazku właściwego gniazda do odpowiedniego ptaka – idź po
śladzie.
Wtorek – 07.04
,, Pan bocian” – waciki kosmetyczne, czerwony papier, klej, czarny marker : dziecko układa sylwetkę
bociana przy pomocy wacików ( głowa , tułów, skrzydło) dokleja wycięte długie nogi i dziób z
czerwonego papieru( lub materiału) ,przykleja je, czarnym markerem maluje końcówki piór na skrzydle i
oznacza oczy bociana.
Środa – 08.04
,, Była sobie żabka mała” osłuchanie z piosenką- zabawa z głosem: wypowiadanie zdań z odpowiednim
natężeniem głosu. Obrazki: małej żaby i dużej żaby. Kiedy rodzic pokazuje obrazek małej żaby, dzieci po
cichu mówią : Jestem małą żabką, kiedy pokazuje obrazek dużej żaby, dzieci głośno mówią : Jestem dużą
żabką. Obrazki można pokazywać według rytmu( np. mała- duża-mała – duża, mała- mała- duża- duża)
Czwartek – 09.04
,, Kukułka” – zabawy matematyczne : instrumenty muzyczne( przykrywki do garnków, garnek)- rodzic
kilka razy uderza w wybrany instrument – dziecko tyle razy naśladuje głos kukułki , pokazuje na palcach
ile razy usłyszało dźwięk, układa przed sobą tyle klocków ile razy usłyszało głos kukułki. Do kukułki
przyleciał bocian ( wykonany wcześniej) ,rodzic umieszcza go w pokoju w określonym miejscu – dziecko
szuka na wyraźne klekotanie rodzica dziecko znajduje bociana i opisuje słowami gdzie go znalazło
(np. : na półce, pod krzesłem, obok.. za… nad..).Zdobywa punkty ( np. guziki) przelicza je i wygrywa ( do
pięciu i powyżej).
Piątek – 10.04
Fundacja Aktywnego Zdrowia – wspólne zabawy ruchowe z rodzicami .
Przyszła wiosna, a tuż za nią ptaki przyleciały.
Teraz będą jak co roku gniazda zakładały.
Bocian lubi patrzeć z góry- dom ma na topoli.
Za to żuraw wśród mokradeł raczej mieszkać woli.
A jaskółka gdzieś pod dachem gniazdko swe zakłada.
Zaś kukułka swoje jajka niesie do sąsiada.
Tyle ptaków powrócił do nas razem z wiosną!

W dużych gniazdach, małych gniazdkach niech pisklęta rosną
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link do piosenki : https://youtu.be/XMr80elink do aktywności ruchowej
darmowa_ broszurka_ dobra_ postawa_ to_ swietna_ zabawa

