
04.05.2020                                                                                                         Starsza integracyjna

Serdecznie Państwa witam, przedstawiam propozycje aktywności na kolejny dzień.

I Aktywność językowa ,, Wiosna w ogrodzie”- rozmowa z dziećmi
 II ,, Wiosna w ogródku”- słuchanie piosenki.

 ,, Wiosna w ogrodzie”
1. Rozwiązywanie zagadki Kto to jest

Spotkasz go w ogrodzie,
gdzie pracuje co dzień
dba o klomby i rabatki,
kocha rośliny i kwiatki. 

   W nim rosną warzywa , owoce i kwiaty to jest ................

2. Zabawa ruchowa ,, Słońce i deszcz”
Na sygnał słonko dzieci skaczą , biegają , na sygnał deszcz dzieci muszą usiąść na kanapie 
(fotelu itp.)

3. Oglądanie ilustracji przedstawiających pracę w ogrodzie (załącznik)- rozmowa z dzieckiem 
Pytania
- Kogo przedstawiają ilustracje?
- Co robi ogrodnik na zdjęciach? 
-Dlaczego należy przekopać ziemie ją zagrabić?
-Co potrzebują rośliny aby mogły prawidłowo rosnąć ?
Czy potrafisz nazwać narzędzia , które są potrzebne ogrodnikowi do pracy ?

4. Zabawa ruchowa ,, Kwiatek”
Dziecko wykonuje przysiad- jest nasionkiem , następnie pada deszcz i nasionko powoli 
rośnie , świeci słonko i roślinka jest coraz większa, aż staje się pięknym kwiatem -dziecko 
rozkłada ręce 

5. Zabawa ,, Nasionka”
Mieszamy w miseczce (pudełeczku) trochę kaszy i grochu (może być fasola ) zadaniem 
dziecka jest wybranie ziaren grochu.

6. Z wybranych ziaren ułóż kwiatka.

  II Słuchanie piosenki ,, Wiosna w ogrodzie” https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag 
lub https://www.youtube.com/watch?v=_uJ4HB68w18 

1. Zabawa
2. Słuchanie piosenki

Tekst piosenki:

1.Grabie i łopaty zimą spały w szopie
Wiadomo , że wtedy grządek nikt nie kopie.
Nagle przyszła wiosna na dwór je wygnała,
Kiedy pracowały ,ona planowała .

https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag
https://www.youtube.com/watch?v=_uJ4HB68w18


Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie .
Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie .
W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa ,
Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać.

2. Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą .
Grabie i łopaty męczą się i pocą.
Taczki i konewki także się zwijają
Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają.

Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie .
Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie .
W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa ,
Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać. (x2)

3. Rozmowa na temat treści piosenki 
Co było w szopie?
Kto przyszedł do narzędzi?
Co robiła wiosna?
Co zaplanowała wiosna ?
Kto pomagał wiośnie ?
 

3. Określanie tempa i nastroju melodii piosenki.
Czy jest wolna czy szybka , wesoła, smutna 

4. Wygrywanie rytmu do melodii piosenki na gazecie za pomocą  palców dłoni , całą dłonią, 
szeleszcząc kartką itp. 

5. Narysuj z zamkniętymi oczami kwiatka dla wiosny.
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