
Witajcie kochani !
Gotowi na kolejny tydzień nauki i zabawy? 18.05.2020 r. -22.05.2020 r.

Tym razem wybierzemy się na łąkę by dowiedzieć się jakie rośliny 
i zwierzęta możemy tam spotkać.

 

Zapoznajcie się proszę z piosenką pt. „Żabie kroczki”. To nasza
muzyczna propozycja na ten tydzień. Mamy nadzieję, że porwie Was do

tańca.

https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU 

1. To nie lada, lada gratka,
Kiedy z boćkiem tańczy żabka
Bociek żabce patrzy w oczy,

Raźnym krokiem za nią kroczy
Bociek żabce patrzy w oczy,

Raźnym krokiem za nią kroczy

Ref. Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek – co za żaba!

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek – co za żaba!

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek – co za żaba!

https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU


2. Żabka w koło podskakuje,
Bociek nogą wymachuje

Wciąż się kłania małej pannie
W lewo, w prawo, nieustannie
Wciąż się kłania małej pannie
W lewo, w prawo, nieustannie

Ref. Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek – co za żaba!

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek – co za żaba!

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek – co za żaba!

3. Bocianowi wciąż za mało,
Jeszcze tańczyć mu się chciało
Złapał żabkę za dwa boczki,

W przód, do tyłu robią kroczki
Złapał żabkę za dwa boczki,

W przód, do tyłu robią kroczki

Ref. Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek – co za żaba!

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek – co za żaba!

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek – co za żaba!

4. Kiedy sobie tak tańczyli
Do stawiku się zbliżyli,

Żabka do wody wskoczyła
I zabawa się skończyła

Żabka do wody wskoczyła
I zabawa się skończyła

Ref. Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek – co za żaba!

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,



Wzdycha bociek – co za żaba!
Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,

Wzdycha bociek – co za żaba! 



18.05.2020 Poniedziałek

Temat tygodnia: Łąka w maju.
Temat dnia: Wyprawa na łąkę.

1. Rozpoznawanie i nazywanie roślin i zwierząt – mieszkańców
łąki.

Poniżej prezentujemy zdjęcia przedstawiające różne rośliny i zwierzęta,
które możemy spotkać na łące.

Dzieci  oglądają  obrazki,  rozpoznają  i  nazywają  znane  im  rośliny  
i zwierzęta zamieszkujące łąkę. Rodzic zapoznaje z nazwami tych, które są
dziecku nieznane.
Przekazuje  podstawowe  informacje  na  ich  temat.  Następnie  wskazuje
kolejno obrazki,  pyta o nazwę rośliny lub zwierzęcia i  prosi o opisanie
jej/jego wyglądu.

                       
BIEDRONKA MOTYL



   
TRZMIEL WAŻKA

 
ZAJĄC JEŻ

   
MAK CHABER KONICZYNA



2. Zabawa ruchowa „Motyle na łące” 

Potrzebne nam będą kolorowe kółka wycięte z papieru o średnicy około
15-20 cm (będą to nasze kwiaty) oraz jakaś wesoła melodia przy której
dziecko-  motylek  będzie  poruszało  się  po  dywanie.  Rozkładamy  kółka
( czerwone, żółte, różowe, niebieskie) tak aby dziecko mogło swobodnie
poruszać  się  wokół  nich.  Podczas  gdy  muzyka  gra,  dziecko  lata  jak
motylek po łące. Na przerwę w muzyce rodzic wymienia kolor jednego  
z kółek- kwiatów a dziecko ma za zadanie usiąść  w siadzie skrzyżnym
przy odpowiednim z nich. Zabawę  powtarzamy kilka razy.
Jeżeli  nie  mamy  papierowych  kółek,  do  zabawy  możemy  użyć,  np.
klocków lub innych przedmiotów w podanych kolorach.

3. Łąka w maju – malowanie na mokrym kleju.

Do przygotowania pracy plastycznej będą Wam potrzebne:
– biała kartka z bloku technicznego,
– płynny klej, 
– pędzelek, 
– kubeczek na wodę,
– farby plakatowe (jeśli są gęste, dobrze je rozcieńczyć wodą).

Najpierw przypomnijcie sobie wcześniejsze obrazki łąki i jej mieszkańców.
Przyjrzyjcie się kolorom jakie występują na łące. 

A może byliście ostatnio z rodzicami na łące i pamiętacie jak ona wygląda,
jakie rosną tam kwiaty. 

Dziecko  pokrywa  sztywną  kartkę  płynnym  klejem.  Następnie  maluje
farbami na mokrym podkładzie, palcami lub pędzlem. Stara się odtworzyć
taki koloryt łąki, jaki zapamiętało z obrazków.

4. Piosenka
Taka praca plastyczna to trudne zadanie jednak jesteśmy pewne, że

daliście radę!
Na koniec posłuchajcie raz jeszcze piosenki o żabie i boćku i zatańczcie

razem z nimi. 



https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU

