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Temat: Wiosna na wsi

1. Dopowiadanie skojarzeń.

Rodzic mówi nazwę zwierzęcia, a dzieci dopowiadają kojarzące się z
nim słowo (z wierszy, z bajek, opowiadań). Np.

kaczka – dziwaczka

kaczątko – brzydkie

koza (kozucha) – kłamczucha

kot – Filemon

kurka – Czubatka

2. Zabawa “Przestraszone kurczątka”.

Dzieci są kurczątkami. Swobodnie poruszają się w różnych kierunkach
sali.
Na hasło: Uwaga, kot!  uciekają do kurnika (wyznaczonego miejsca w
sali), wydając odgłosy: pi, pi, pi.

Hasło: Nie ma kota, jest sygnałem do ponownego wykonywania ruchów.

3. Zabawa – “Na podwórku”.

Dzieci maszerują po obwodzie koła z rytmicznym klaskaniem i
powtarzaniem rymowanki:

Na podwórku jest wesoło,
wiele zwierząt chodzi w koło.



Ko, ko, ko i kwa, kwa, kwa,
niech zabawa dalej trwa.

4. Zabawa metodą opowieści ruchowej – “W ogrodzie”.

Dzieci wybrały się do ogrodu na zaproszenie ogrodnika Macieja (w roli
ogrodnika rodzic). Witają się z ogrodnikiem i rozpoczynają oglądanie
ogrodu.

Dzieci:

Wąchają kwiatki, wykonują przysiad, skłon głowy w przód i głęboki
wdech nosem, a wydech – ustami, biegają po alejkach, wyciągają
ramiona w bok, naśladując motyle, rytmicznie podnoszą je i opuszczają.

Ogrodnik Maciej prosi dzieci o pomoc przy sadzeniu.

Dzieci:

Sadzą rośliny, wykonują siad klęczny, naśladują czynności:
kopania, sadzenia, przysypywania roślin ziemią, myją ręce po pracy,
stają w rozkroku, wykonują lekki skłon tułowia  w przód, pocierają
dłońmi o siebie, podlewają posadzone rośliny. Poruszają się po
wyznaczonym miejscu i naśladują podlewanie.

Ogrodnik chwali dzieci za dobrze wykonaną pracę i dziękuje za pomoc,
podając dłoń każdemu dziecku.

5. Zabawa -  “Smakujemy i dotykamy”.

Produkty pochodzące od zwierząt. Rodzic pokazuje dzieciom produkty,
które pochodzą od zwierząt, np.: jajka, ser, jogurt, miód, mleko, wełna,
pióra. Następnie zasłania dziecku oczy i podaje do spróbowania lub



dotknięcia wybrany produkt. Dzieci podają nazwy produktów, a po
odsłonięciu oczu nazywają zwierzęta, od których te produkty pochodzą.

6. Lepienie z plasteliny figurek zwierząt z wiejskiego podwórka.

A teraz kilka zadań dla Ciebie:









Miłej zabawy.


