
5-latki
18.05.2020r. (poniedziałek)

Propozycje zabaw językowych: Rozmowa na temat znaczenia barwy ochronnej zwierząt.

Propozycja zabawy plastycznej: „Nasze gąsienice” – wykonanie bibułkowych gąsienic.

Przebieg:
1. Zabawa Kolorowy motyl. (Załącznik 1)

 Dziecko układa sylwetę motyla z przygotowanych przez rodzica elementów wyciętych
z kolorowego papieru. Prawidłowo nazywa poszczególne elementy.

 Dziecko określa pierwszą i ostatnią głoskę w nazwie motyl.

 Wyjaśnienie znaczenia barwy ochronnej zwierząt na przykładzie motyli.

Motyle  zachwycają  nasze  oczy  swoimi  pięknymi  barwami,  ciekawymi  układami  barwnych
wzorów,  kształtami  kolorowych  plam  na  skrzydłach.  Obecność  tych  barw  ma  swoje
biologiczne uzasadnienie związane miedzy innymi z kamuflażem, upodobnianiem się do form
trujących  (mimikra),  odstraszaniem  potencjalnych  wrogów,  pomagają  w  termoregulacji.
Ubarwienie zwierząt,  ma za cel  obronę przed wrogami,  lub pomaga w zamaskowaniu się
drapieżnika  na  tle  środowiska  podczas  jego  łowów.  Ubarwienie  ochronne  polega  na
upodobnieniu się barwą ciała i jej deseniem do środowiska, w którym dane zwierzę żyje.

2. Wyszukiwane w pokoju przedmiotów, na których motyle również byłyby niewidoczne.

 Rodzic  ma  sylwetę  żółtego  motyla  i  sylwety  kwiatów:  niebieskiego,  czerwonego,
żółtego i białego. Przykłada  motyla do kolejnych  kwiatów,  a dziecko ocenia, kiedy
motyl jest najmniej widoczny. Rodzic wyjaśnia, że zwierzęta często posiadają barwę
podobną do tej w otoczeniu i przez to są mało widoczne.

 Wyszukiwanie w pokoju przedmiotów, na których motyle byłyby niewidoczne.
3. Zabawa ruchowa Motyle i kwiaty.

 Rodzic  rozkłada  na  dywanie  kartonowe  kwiaty  w  czterech  kolorach:  żółtym,
niebieskim, czerwonym i białym. Dziecko zamienia się w motyla i fruwa po łące w
rymie dowolnej muzyki, omijając kwiaty. Podczas przerwy w grze dziecko kuca przy
kwiatku, którego kolor wypowie rodzic. 

4. Karta pracy, cz.4, s.41. (Załącznik 2)

Praca plastyczna
1. Oglądanie zdjęć gąsienic różnych motyli, zwracanie uwagi na różnice w ich wyglądzie.
(Załącznik 3)
2. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. 

 Rodzic przygotowuje arkusz papieru, bibułę, klej, kredki, flamastry.

 Dziecko przygotowuje kule z bibuły.

 Nakleja przygotowane kule na arkusz papieru.

 Dorysowuje flamastrami lub kredkami nóżki, głowę, elementy zdobnicze.

 Dorysowuje elementy tła, np.: trawę, kwiaty, liście.

 Wymyśla imię dla powstałej gąsienicy.
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