
Grupa młodsza integracyjna 4-latki 4.05.2020r

Aktywność językowa - Słuchanie wiersza H. Zielińskiej ,,Co słychać na łące ?’’

1. Co słychać na łące?
Podobno coś piszczy w trawie…

Nadstawiam ucha ciekawie
i słucham…

To chyba mucha
brzęczy ; bzzz?
Nie, to trzmiele,

bo grubiej i weselej!
A teraz szeleści trawka.

Po trawie lezie szczypawka,
żeby się pogrzać w słońcu,
a kiedy źdźbło łapką trąca,

pierzaste chwieją się wiechy.
Aż żaba skrzeczy z uciechy!

Tyle jest głosów na łące!
Te głosy jak bajki pachnące

otwarły się dla mnie na oścież.
Aż ja sam piszczę.

Z radości.
2. Rozmowa z dzieckiem n/t treści wiersza.

- O jakim miejscu opowiadał wiersz?
- Jak wyglądała łąka?
- Jakie zwierzęta żyją na łące?

3. Zabawa ,,Taniec z gazetami na łące’’
Rodzic zaprasza dziecko do zabawy mówiąc „Pachnie trawa, kłania się rumianek, zapraszam na
łąkę do tańca”. Puszczamy dowolną muzykę, może być ulubiony utwór. Dziecko tańczy, poruszając
delikatnie gazetami. Następnie muzyka milknie, a rodzic mówi: „Teraz jesteśmy na łące, świeci 
jasne, wesołe słońce”. Dziecko siada z gazetami w rękach. Na hasło:
 „Wieje wiatr” – dziecko porusza gazetami nad głową. 
„Pada deszcz” - stuka palcami o gazety położone na dywanie.
„Rozkładamy parasol” - chowa się pod gazetami. 
„Odpoczywamy na łące,leżymy na zielonej, pachnącej trawie” - dziecko kładzie się  na plecach i 
wdycha świeże powietrze nosem.

4. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
Dziecko powtarza określone dźwięki,wysoko i nisko, w różnym tempie np. 
bocian- kle,kle, 
żabka-rech, rech,kum, kum, 
świerszcz – cyk,cyk,cyt, cyt,
pszczoła -bzzzy , bzzzy,
mucha – brzzy, brzzzy.



5. Rysowanie kreatywne - Motylek
Dziecko wodzi ręką po śladzie leniwej ósemki, kreśli ją w powietrzu (znak nieskończoności).
Na kartce papieru A4 kredką lub mazakiem dziecko wykonuje ten sam znak.
Następnie dorysowuje brakujące elementy tzn. odwłok, czułki,  mniejsze skrzydełka i koloruje 
rysunek - zwracamy uwagę na symetryczną budowę motyla, czyli ma takie same i 
w tym samym miejscu wzory na skrzydełkach.
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