
Starsza integracyjna

 Witam Państwa serdecznie ! Przedstawiam propozycje kolejnych aktywności dla dzieci 

 Aktywności na dzień 11.05.2020r. (poniedziałek)

 I Aktywność językowa  ,,Zabawa w chowanego”-słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-
Zaremby
II  Aktywność muzyczna Bąki z łąki”-słuchanie piosenki  
https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak 

 I. Zabawa w chowanego- słuchanie opowiadania                                                                             
Przebieg:                                                                                                                                
1.Rozwiązywanie zagadki -O czym będziemy rozmawiać  dowiesz się rozwiązując zagadkę.

 Zielony dywan
pokryty kwiatami,
w lesie się ukrywa      
pomiędzy drzewami. 
 (łąka )                                                                                                                                                   
Co to jest łąka? 
Łąka-naturalny, półnaturalny lub utworzony sztucznie ekosystem, gęsto pokryty roślinami zielnymi
(głównie bylinami), wśród których zamieszkują liczne zwierzęta, głównie owady i pająki. Przez 
człowieka łąki wykorzystywane są jako pastwiska dla zwierząt hodowlanych oraz jako źródło pasz i
siana.                                                                                                                                                     
2. Słuchanie opowiadania „ Zabawa w chowanego”.
   Za lasem płynie strumyk, za strumykiem rozpościera się łąka, na łące rosną zielona trawa 
i stokrotki o biało-żółtych kwiatach. I jeszcze wiele innych kolorowych kwiatów i zielonych roślin.
  Pewnego dnia biedronka, żabka , konik polny i motyl cytrynek bawili się na łące w chowanego.

– Jeden, dwa , trzy...- mała biedroneczka odliczyła  do dziesięciu i rozejrzała się dookoła
– Zaraz was znajdę -zawołała pewna siebie.

 Po chwili wykrzyknęła radośnie:
– Widzę cię żabko! Siedzisz pod liściem mlecza!

 Biedronka sfrunęła na liść i zajrzała pod spód.
 Coś takiego! Żabki tam nie było. Wszędzie tylko zielone źdźbła trawy , liście roślin łąkowych tak 
samo zielone jak żabka 
,, To nie ten liść” - pomyślała i przeniosła się na sąsiedni, a potem na kolejny. 
O! Coś zielonego mignęło jej przed oczami! Biedronka rozpostarła małe skrzydełka.

– Mam cię koniku polny! Siedzisz między koniczynkami! Widzę cię! Zaraz będziesz 
zaklepany-ucieszyła się z odkrycia .

– I hop!- biedroneczka usiadła na na listku koniczyny. 
,, Znowu nic ?”- nie mogła się nadziwić ,że pośród zieleni nie ma nawet śladu konika 
polnego.

– Zdawało mi się – westchnęła, jednak po chwili uśmiechnęła się szeroko ,, Cytrynka na 
pewno znajdę. Jest większy od konika polnego i ruchliwszy od żabki”- pomyślała.

   Wzbiła się w górę ,żeby objąć wzrokiem całą łąkę. Żółty kolor przyciągnął jej uwagę.
– Jest! Widzę cię motylku!

     Już po chwili siedziała na płatku stokrotki. Jednak to był tylko kwiat. A dookoła -tysiąc 
podobnych. Czy któryś z nich był motylkiem cytrynkiem? Z pewnością nie 

– Żabka , konik polny i motylek poszli sobie , a mnie zostawili – powiedziała rozczarowana 
biedronka. Zrobiło się jej bardzo przykro, że przyjaciele tak z nią postąpili.

https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/pasza
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zrodlo
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/hodowla
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/pastwisko
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/czlowiek
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/pajaki
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/owady
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/bylina
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/rosliny-zielne
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ekosystem
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/natura


– Mylisz się biedroneczko- odezwał się ślimak -Twoi przyjaciele wciąż są na łące.
Trudno znaleźć zieloną żabkę i zielonego konika polnego pośród zielonej trawy. Nie łatwo 
też wypatrzyć żółtego motyla, gdy łąka żółci się od kwiatów. Tak jednak powinno być. 
Barwa chroni twoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Ci, którzy na nich polują, mają 
wielki kłopot z odróżnieniem motyla od kwiatka albo konika polnego czy żabki od 
zielonych liści. 

– To prawda – z zieleni wyskoczyli roześmiani przyjaciele biedronki:żabka i konik polny.
– Najprawdziwsza prawda- potwierdził motylek cytrynek i wyfrunął z kępy żółtych jaskrów.
– Nie przejmuj się, biedroneczko, że nas nie znalazłaś. Teraz ja będę szukał. Ukryj się dobrze.

Żabka i konik polny też. 
Biedronka ucieszyła się z takiej zmiany. Ale gdzie znaleźć kryjówkę? Dookoła tyle zieleni. 
Czerwona biedronka w czarne kropki będzie widoczna z daleka.
Szczęśliwie brzegiem rzeki szła uśmiechnięta od ucha do ucha Ada. Usiadła na skraju łąki 
żeby odpocząć. Miała na sobie czerwone spodenki w czarne kropeczki. 
Biedroneczka aż wstrzymała oddech z zachwytu -Lecę – powiedziała sobie. Skrzydełka, 
choć małe , poniosły ją na skraj łąki. Usiadła leciutko na pięknych spodniach dziewczynki 
i....zniknęła. A może wciąż tam siedzi. Jak myślicie?   

 

 

 W co się bawili :żabka konik polny, biedronka i motylek cytrynek?
Dlaczego biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół?
Co to jest barwa ochronna?
 Ubarwienie ochronne czy maskując polega na upodobnieniu się barwą ciała do środowiska życia 
danego zwierzęcia. Ubarwienie ochronne jest rozpowszechnione wśród zwierząt takich jak 
niedźwiedź polarny, pasikonik, rzekotka drzewna (żabka)

 3. Zabawa ruchowa.   Naśladowanie ruchów rożnych zwierząt żyjących na łące -motyl, żaba, 
pszczoła itp.                                                                                                                                            
4.Dokończ rysować motyla.





 Zadanie dla chętnych

 Czy umiesz nazwać mieszkańców łąki na ilustracji?



II. Słuchanie piosenki ,, Bąki z łąki”.                                                                                            
1.Zabawa pamięciowa ,, Jakie zwierzątka zobaczyłeś na łące”

Przyjrzyj się ilustracji dokładnie,nazwij zwierzątka. Teraz zamknij oczy i powiedz jakie 
zwierzątka były na łące.  

 

2. Słuchanie piosenki ,, Bąki z łąki” https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak 

Tekst piosenki „Bąki z łąki”

 I  Znów się zastanawiam jak w każde lato
 Kto to pomaga kwitnąć kwiatom? 
Na trawie, na łące kocyk rozłożę
 Przyjrzę się z bliska co lata na dworze! 

Ref.
Bąki z łąki I biedronki 
I puchate, grube trzmiele
 Muszki, muchy Małe pszczółki 
To planety przyjaciele!

 Bąki z łąki I biedronki
 I puchate, grube trzmiele 
Muszki, muchy Małe pszczółki
 To planety przyjaciele! 

https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak


II  Pracują ciężko i pyłek zbierają
 Dzięki nim kwiaty dobrze się mają 
A także owoce, warzywa i zboże 
Jak to się dzieje, spytać ktoś może? 

Ref.
Bąki z łąki I biedronki 
I puchate, grube trzmiele
 Muszki, muchy, Małe pszczółki
 To planety przyjaciele! 

Bąki z łąki I biedronki 
I puchate, grube trzmiele 
Muszki, muchy, Małe pszczółki 
To planety przyjaciele!

III Gdy leci owad z kwiatka do kwiatka
 Teraz rozwiąże się ta zagadka
 Cały się kąpie w słodkim nektarze
 I przez przypadek pyłek przekaże.

Ref.
 Bąki z łąki I biedronki
 I puchate, grube trzmiele
 Muszki, muchy Małe pszczółki
 To planety przyjaciele!

 Bąki z łąki I biedronki
 I puchate, grube trzmiele
 Muszki, muchy Małe pszczółki 
To planety przyjaciele

 
3. Jakie owady z piosenki są przyjaciółmi planety?
            Jak myślisz dlaczego?
4.Zabawa ruchowa do piosenki . Wykonaj dowolne ruchy wymyślone przez siebie do melodii 
piosenki. Możesz zaśpiewać refren piosenki. 


