
26.03.2020r. (czwartek)

Mowa: Zabawa dydaktyczna „Czy znamy te pory roku?”

Muzyka: Zabawa przy piosence „Maszeruje wiosna”.

Przebieg:
1. Przypomnienie nazw wszystkich pór roku. (dziecko wymienia kolejno nazwy pór roku)
2. Zabawa dydaktyczna Czy znamy te pory roku? (Załącznik 1)
Dziecko  rozpoznaje  na  ilustracjach  poszczególne  pory  roku,  dopasowuje  obrazki  kojarzące  się
z daną porą roku: wiosna (krokus,  bocian,  jaskółka,  żaba),  lato  (słońce,  leżak,  okulary,  statek),
jesień (liście, kasztany, parasol, kalosze), zima (bałwan, sanki, narty, rękawiczki).

 Dziecko nazywa przedmioty na obrazach, dzieli nazwy na sylaby, liczy sylaby w wyrazie-
dziecko  układa  za  pomocą  guzików,  kamyków  ilość  sylab  w  wyrazie,  porównuje  ich
liczebność (więcej, mniej, tyle samo), wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie.

3. Zabawa ruchowa do muzyki klasycznej A. Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna.
Dziecko  porusza  się  w  rytmie  muzyki  wykonując  dowolne  improwizacje  ruchowe
z wykorzystaniem dowolnego rekwizytu (chusteczki, wstążeczki, paski bibuły itp.).
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

4. Zabawa Szukamy rymów do wiosennych słów.
Dziecko podaje rymy do słów kojarzących się z wiosną.
wiosna – sosna, radosna
skowronek – dzwonek
sasanka – pisanka, skakanka
krokus – hokus-pokus…
5. Karty pracy, cz. 3, s.52-53. (Załącznik 2)

Muzyka
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw

1. Ćwiczenia wyrabiające umiejętność świadomego poruszania się w rytm piosenki.
Dziecko porusza  się  zgodnie  z  rytmem piosenki  Maszeruje  wiosna:  maszeruje,  podskakuje.  Na
przerwę w muzyce wykonuje przysiad.
2. Ćwiczenia oddechowe – Łąka wiosną.
Dziecko zajmuje  miejsce  przy stole.  Przed  dzieckiem na  stole  leżą  wycięte  z  bibuły kolorowe
kwiatki  oraz  zielona  kartka  –  łąka.  Zadaniem  dziecka  jest  przeniesienie  jak  największej  liczy
kwiatków na swoją łąkę za pomocą słomki.
3. Zabawa Zwiastuny wiosny, rozwijająca zdolność szybkiej reakcji na ustalony sygnał.
Dziecko porusza się w rytm muzyki. Podczas przerwy w grze rodzic podaje hasło: żaba – dziecko
skacze  jak  żabka,  kwiatek  –  dziecko  wstaje  z  przysiadu  naśladując  rosnący  kwiatek,  motyl  –
dziecko  udaje  fruwającego  motylka,  pszczoła  –  dziecko  przykuca  na  kwiatku  i  bzyczy  jak
pszczółka.
4. Zabawa z zastosowaniem piosenki Maszeruje wiosna.
Dziecko wykonuje określone ruchy do piosenki.
I. Tam daleko gdzie wysoka sosna          dziecko naśladuje patrzenie w dal
maszeruje drogą mała wiosna.               dziecko maszeruje w miejscu

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw


Ma spódniczkę mini, sznurowane butki  dziecko pokazuje spódnice i wskazuje buty
i jeden warkoczyk krótki.                        dziecko gładzie się po włosach

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło   dziecko maszeruje w miejscu i pokazuje ręką na lewą   
                                                                i prawą stronę
lecą i świergoczą głośno i wesoło.         dziecko udaje ptaka wymachując rączkami
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat  maszeruje w miejscu udające ze trzyma w ręku kwiat
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !  podnosi kwiat w górę i wymachuje nim nad głową

II. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,       dziecko pokazuje na bluzeczkę
 na ramieniu mała torebeczkę.                udaje trzymanie torebki na ramieniu
pewnie żuje gumę i robi balony              udaje robienie balonów
a z nich każdy jest zielony.

Ref. :Maszeruje wiosna…

III. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas dziecko macha palcem przecząco
każda trawka chce być już zielona.        dziecko wymachuje w dole rączką na lewo i prawo 
gdybyś zapomniała inną drogą poszła   dziecko rozkłada obie rączki na boki i macha na
                                                                pożegnanie
zima by została mroźna.                         dziecko naśladuje że jest muz zimno.

Ref.: Maszeruje wiosna
5. Masaż relaksacyjny Spacer biedronki.
Biedroneczka mała po trawce biegała.  delikatnie poruszają palcami w różnych kierunkach, 
Nóżkami tupała,                                      naprzemiennie uderzają w plecy otwartymi dłońmi,
rączkami machała.                                  masują je obiema rękami,
Potem się ślizgała                                   przesuwają zewnętrzną stroną dłoni do góry,
do góry i w dół.                                       wewnętrzną w dół,
W kółko się kręciła                                  rysują rękami koła w przeciwnych kierunkach,
i piłką bawiła.                                         delikatnie uderzają pięściami,
Gdy deszcz zaczął padać,                       stukają palcami wskazującymi z góry na dół,
pod listkiem się skryła                            rysują obiema rękami kształt liścia,
i bardzo zmęczona spać się położyła.     przesuwają złączone dłonie w jedną i w drugą stronę.



Załącznik 1





       

                   





                                  





Załącznik 2




