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Temat tygodnia: Łąka w maju.
Temat dnia: Kwiaty na łące.

1. Grupowanie obiektów według podanego wzoru.

Moi  drodzy  aby  wykonać  to  zadanie  będziemy  musieli  przygotować
sylwety  kwiatów  wycięte  z  papieru  kolorowego:  po  pięć  czerwonych
maków, żółtych mniszków, niebieskich chabrów, białych stokrotek, zielona
krepina (bibuła) lub zielona tkanina.  Potrzebne nam będą również trzy
kawałki sznurka o długości ok 30 cm każdy.
Zaczynamy od wycięcia sylwet kwiatów, jeżeli wolicie to możecie wyciąć
gotowe kwiaty dostępne w załączniku nr 5.

  

  



Na stole układamy zieloną bibułę lub materiał, który będzie naszą trawą.
Następnie  na  zielonym  podłożu  układamy  według  swojego  pomysłu
wycięte kwiaty tworząc kolorową łąkę. Rodzic prosi dziecko by przyjrzało
się kwiatom i powiedziało czy można ułożyć je inaczej- według jakiegoś
wzoru. Jeżeli dziecko nie ma pomysłu, rodzic zachęca je by pogrupowało
kwiaty według koloru. Pyta dziecko, która łąka podoba mu się bardziej.
Ponownie dziecko zmienia położenie kwiatów według własnego pomysłu. 
A teraz będziemy potrzebować trzech sznurków z których tworzymy trzy
pętle (będą to nasze zbiory). Prosimy by dziecko do każdego ze zbiorów
włożyło sylwety kwiatów tego samego koloru. 
Po  skończonej  zabawie  chowamy  kwiaty  bo  będą  nam  one  jeszcze
potrzebne.

2. Słuchanie wiersza Grażyny Lech „Kwiaty na łące”.

Dywan z kwiatów, ziół i traw.
Są w nim jaskry, maki, szczaw.

Brzęczą trzmiele, skrzeczy sroka.
Kreta także tutaj spotkasz.

Możesz słuchać, patrzeć, wąchać!
Piękna, kolorowa łąka.

Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza. Rodzic zadaje dziecku pytania:
− O jakim miejscu jest ten wiersz?
− Jakie rośliny rosły na łące?
− Jakie zwierzęta tam przebywały?
− Jak wyglądała łąka?

3. „Majowy bukiet dla mamy i taty”.

Kochani wracamy teraz do naszych wyciętych kwiatów. Dodatkowo
będziemy potrzebować białej kartki, ołówka, kredek i kleju. 

Zaczynamy!



Na początek  rodzic  rysuje  ołówkiem na  kartce  coś  na  kształt  wazonu.
Kiedy wazon jest gotowy dziecko układa w nim bukiet dla mamy i taty  
z wyciętych wcześniej kwiatów i przy użyciu kleju mocuje je na kartce.
Oczywiście kwiatom należy dorysować kredkami łodygi i liście a wazon
ozdobić według własnego pomysłu. 

Taki bukiet proponujemy umieścić gdzieś w widocznym miejscu,
wprowadzi wiosenny nastrój w domu.

4. Zabawy matematyczne.

Na zakończenie proponujemy przeliczyć ile kwiatów z każdego rodzaju
wykorzystaliście aby stworzyć swoje bukiety. Poproście o pomoc rodziców.

 


