
05.05.2020 wtorek   KOLOROWA ŁĄKA

UWAGA, UWAGA ☺♥☺♥
Serdeczne podziękowania  dla Krystianka i jego rodziców za wzięcie udziału w akcji:

Moja flaga .  Zdjęcie naszego Misia z flagą zostało zamieszczone w Galerii 

Przedszkola oraz czeka na niego nagroda za wspaniałą pracę  ☺

                                                      GRATULUJEMY ♥♥

1. Powitanie. Dzień dobry Kochane Misie, posłuchajmy piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo

2.„Wiosenna łąka” - praca z obrazkiem. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt 

żyjących na łące np. bociana, żabki, motyla, biedronki, pszczoły, itd. Wypowiedzi 

dziecka na temat doświadczeń związanych z mieszkańcami łąki.

3. „Przyszła wiosna do niedźwiedzia” - zajęcia muzyczno – ruchowe. Dzisiaj 

nauczymy się piosenki. Najpierw posłuchajcie o czym ona jest, a potem spróbujcie 

zaśpiewać, pokazując ruchy opisane poniżej (zadanie dla rodzica – zademonstrować 

ruchy☺) Posłuchajcie:

https://www.youtube.com/watch?v=Fjj9wt44BO8

Przyszła wiosna do niedźwiedzia

1. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:        Maszerujemy w miejscu  

- zbudź się misiu, zbudź!           Wyciągamy ręce przed siebie-wskazujemy misia

Pogłaskała słonkiem,   Zatrzymujemy się, wyciągamy ręce do góry-naśladujemy            

świecące słońce

dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem.                Klaszczemy cztery razy

Zbudź się misiu, zbudź się misiu,       Wyciągamy ręce przed siebie-wskazujemy misia

a on śpi i już!   Składamy dłonie i przykładamy do policzka, ilustrując zasypianie

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
https://www.youtube.com/watch?v=Fjj9wt44BO8


2. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:         Maszerujemy w miejscu  

- zbudź się misiu, zbudź.             Wyciągamy ręce przed siebie-wskazujemy misia

Burzą grzmiała, grała Zatrzymujemy się, wyciągamy ręce i gną się jak drzewa na 

wietrze

gromem zahuczała.                                       Tupiemy 4 razy

Zbudź się misiu, zbudź się misiu,     Wyciągamy ręce przed siebie-wskazujemy misia 

a on śpi i już!     Składamy dłonie i przykładamy do policzka, ilustrując zasypianie

3. Przyleciała pszczółka mała:      Maszerujemy, machając rękami jak skrzydełkami

- zbudź się misiu, zbudź.          Wyciągamy ręce przed siebie-wskazujemy misia  

Bzyku, bzyk do ucha,            Machamy rękami jak skrzydełkami 

widział kto leniucha!             Wyciągamy ręce przed siebie i rytmicznie wskazujemy misia 

Ledwie pszczółka zabzyczała                  Wykonujemy jeden obrót



niedźwiedź krzyknął – MIÓD!               Krzyczymy „miód”

Rozmowa kierowana pytaniami:

• Kto przyszedł do niedźwiedzia?

• Czym wiosna pogłaskała niedźwiedzia?

• Czym wiosna zahuczała?

• Czym wiosna grała i grzmiała?

• Kto do misia przyleciał?.

4. „Spacer po łące” - zabawa logorytmiczna. Do zabawy możemy użyć 

instrumentów, jeżeli takie posiadamy. Możemy je zastąpić przedmiotami domowymi 

np. szklanką, łyżeczkami metalowymi i drewnianymi, gazetami – użyjcie tego co 

macie pod ręką, a co wydaje dźwięki. Maszerujemy po pokoju. Gdy dziecko usłyszy 

trójkąt ( lub np. uderzenie metalową łyżeczką w szklankę) – zamieniają się w 

pszczółki – machają rękami i bzyczą: Bzzzz, bzzzz. Gdy usłyszą grzechotkę (np. 

pojemniczek z ryżem,kaszą itp.) naśladują poruszające się gałęzie drzewa i 

wymawiają Szszszsz, a kiedy słyszą drewienka (lub np. drewniane łyżki), naśladują 

żaby- skaczą i mówią : Kum, kum lub Rech, rech.



5. „Która droga zaprowadzi pszczółkę do nektaru?”- ćwiczenia małej motoryki



6. „Na łące” czytanie wraz z dzieckiem. Rodzicu przeczytaj wiersz razem z  

dzieckiem (dziecko odkodowuje obrazki)



7. Zapraszam na bajkowanie w ramach projektu: Mały miś w świecie wielkiej 



literatury:

https://www.youtube.com/  watch?v=LF8iWp6wbHE

https://www.youtube.com/watch?v=LF8iWp6wbHE

