TYDZIEŃ - 12. 04. – 16. 04. 2021r.
Temat kompleksowy: Nadeszła wiosna
Cele do realizacji:
- zapoznanie z oznakami wiosny, ukazanie piękna budzącej się do życia przyrody,
- utrwalenie nazw wiosennych kwiatów, ptaków przylatujących na wiosnę,
- zapoznanie z obrazem graficznym litery: „J, j”, cyfry „9”,
- doskonalenie spostrzegawczości, uwagi i logicznego myślenia.

Wiersz Jolanty Zapały:
Kiedy słonko nam przygrzewa,
gdy skowronek śpiewa,
chmury płyną tak radośnie,
to zmierzamy już ku wiośnie.
Drzewa listki wypuszczają,
krokusy przez śnieg się przebijają.
Trawka się zieleni w koło,
więc Treflince jest wesoło.
Choć kaprysi nam pogoda,
z roztopionych śniegów woda.
Bałwanowi z nosa kapie,
wiosna do nas dumnie człapie.
Raz jest słonko, a raz śnieg,
potem burza i jest deszcz.
Zimno, ciepło, plucha, wiatr,
pogody kwietniowej znak.

Aniołek kucharz obiad gotował,
kwietniowe grymasy do kotła schował.
W garnku zamieścił chmury,
dodał burzę i błyskawic sznury.
Słonko i śnieżynki z nieba,
krople deszczu zmieścić trzeba.

Wszystko w garnku dobrze schował,
w niebie zupę ugotował.
A przysłowie takie znamy,
Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
Pytania do dzieci:
- Jak wygląda pogoda w kwietniu?
- Jak należy się ubierać podczas kwietniowej pogody?
- Co oznacza przysłowie „ Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata”?
- Po czym poznamy że nadeszła wiosna?

„Literka J”
Jakie jajko znosi kura?
Czy jeż lubi jaszczura?
Jaki wyraz wymień Ty
Zaczyna się na głoskę j…..
Zadaniem dziecka jest wymienienie kilku wyrazów zaczynających się na głoskę „j”.
Analiza i synteza słuchowa słowa – wyrazu podstawowego „jajko”
Podział wyrazu „jajko” na sylaby, podział na głoski – wypowiadanie wolno po jednej głosce.
Ćwiczenia w czytaniu „Trefliki w przedszkolu” – strona 24.

Zabawa ruchowa: Powtarzamy wierszyk i wykonujemy zawarte w tekście ruchy:
Prawa rączka, lewa rączka,
sprawdźmy czoło czy gorączka.
Oko prawe, oko lewe,
spójrz na Krzysia, spójrz na Ewę.
Prawa nóżka, lewa nóżka,
chęć skakania ma jak kózka.
Z przodu brzuszek, z tyłu pupa,
Trochę wyżej plecki mamy,
rączki w bok wyciągamy
i w wiatraczek się zmieniamy

(wyciągamy raz prawą rękę w przód, potem lewą)
(dotykamy dłońmi czoła)
(palcem prawej ręki wskazujemy raz prawe, raz lewe
oko)
(odwracamy głowę raz w prawą stronę, raz w lewą)
(wysuwamy w przód raz jedną raz drugą nogę)
(podskakujemy w miejscu jak kózki)
(dłońmi dotykamy brzuszka, a potem pupy)
(ramiona wyciągamy w górę i staramy się dotknąć
dłońmi łopatek)
(wyciągamy ramiona w bok i kręcimy się dookoła
własnej osi naśladując wiatraczki)

Zabawa matematyczna
Roześmiana Wiosna kwiaty malowała
przechyliła kubek i farby wylała.
Krokusy zmieniły białe swe okrycia,
a jak wyglądały zaraz zobaczycie.
Pierwszy krokus w łatki,
drugi w żółte ciapki.
Trzeci fioletowy,
a czwarty bordowy.
Piąty w żółte pasy,
szósty w zielone asy.
Siódmy w żółte kreski,
a ósmy niebieski.
- Co robiła wiosna?
- Jakimi barwami pomalowała krokusy? Dzieci mogą na kartce narysować i pokolorować
kwiaty.
- Ile krokusów wiosna pomalowała?
Czytamy wiersz jeszcze raz dodając następujący fragment:

O jednym krokusie Wiosna zapomniała,
wyjęła go z koszyczka do innych dodała.
- Ile krokusów przyniosła Wiosna w koszyczku?
Podpisujemy cyframi narysowane kwiaty. Ostatniego krokusa podpisujemy cyfrą „9”.
Zapisujemy działanie: 8 + 1 = 9 jeszcze raz kwiaty, liczymy różne przedmioty w ramach
utrwalenia, Można (dla chętnych) zapisać kilka działań i sprawdzić jak sobie radzi nasze
dziecko z liczeniem.

Powrót bocianów

Hanna Zdzitowiecka

Przyleciały z daleka,
krążyły nad łąką.
Zobaczyły je dzieci
gdy rankiem wzeszło słonko.
Zobaczyły je dzieci,
powitały radośnie:

- Witajcie nam bociany,
powiadajcie o wiośnie!
Przyleciały nad wioską,
Kołowały powoli,
aż przysiadły na gnieździe,
na wysokiej topoli,
Przysiadły na topoli,
stare gniazdo poznały,
dzieciom na powitanie
o wiośnie klekotały.
- Jakie ptaki przyleciały z daleka?
- Jakie jeszcze ptaki wracają do nas na wiosnę?
- Gdzie spędzają te ptaki zimę?

Ciekawostki o bocianie:
 Bocian biały buduje gniazda ze słomy, z gałęzi, a nawet ze szmat i
papierów. Może mieć ono nawet dwa metry średnicy, gdyż każdego roku
bocian powracający z Afryki łata i naprawia gniazdo i tym samym je
powiększa. Gniazda powstają najczęściej na wiejskich terenach, blisko
terenów rolniczych
 Samica bociana znosi zazwyczaj cztery jaja.
 Żyją one w parach, jednak kiedy przychodzi czas na podróż do Afryki,
zbierają się w wielkie stada.
 Podczas wędrówki mogą przelecieć nawet do 12 tysięcy kilometrów.
 Bocian biały jest mięsożerny, żywi się szczególnie rybami, owadami,
płazami, gadami, a także małymi ssakami i ptakami.
 Bociany osiągają wzrost do 120 centymetrów, natomiast skrzydła mogą
rozłożyć na szerokość 2 metrów.
 Średnia długość życia bociana wynosi od 8 do 9 lat. Istnieją jednak
rekordziści, którym udało się przeżyć nawet do trzydziestu lat.

Zielona żabka Bożena Forma
Zielona żabka nad stawem mieszkała. Codziennie na olbrzymim liściu
siadała i rozmyślała.
- Ach, jaka jestem brzydka, zielona jak trawa, jak glony w stawie. Nie
wyglądam wcale ciekawie. Kto taką brzydką zechce mieć za żonę. Dlaczego
wszystko mam takie zielone!
Nagle w pobliżu ważka usiadła. A żabka rzecze:
- Jaka powabna. Wszyscy uwagę na nią zwracają, wciąż jej barwami się
zachwycają.
W trawie biedronka się pojawiła.
- Czemu się smucisz sąsiadko miła?
- Biedronko piękna twoja sukienka. Ciągle zazdrośnie na nią ktoś zerka. Jam
nieszczęśliwa w swojej zieleni, kolor mój nigdy już się nie zmieni.
Wtem dumnie bocian przez łąkę kroczy. Otwiera mocno swe bystre oczy.
- Tak tu zielono, moi kochani, że aż się w głowie kręci czasami.
Serduszko żabce mocno zabiło.
- Kiedy mnie ujrzy, nie będzie miło. Muszę czym prędzej schować się w trawie.
Tym czasem bocian zerka ciekawie. Ponieważ jednak zielona była, to
przed bocianem dobrze się skryła.
Właśnie dla żabki jest przeznaczona, świeża, soczysta barwa zielona.

- Kto jest bohaterem opowiadania?
- Kogo żabka spotkała na łące?
- Jaki problem miała żabka?
- Dlaczego bocian nie upolował żabki?

Piosenka „Żabka mała”
Piosenka do nauki:
Była sobie żabka mała
Była sobie żabka mała
re re kum kum, re re kum kum,
która mamy nie słuchała
re re kum kum bęc.

Na spacery wychodziła
re re kum kum, re re kum kum,
innym żabkom się dziwiła
re re kum kum bęc.
Ostrzegała ją mamusia
re re kum kum, re re kum kum,
by zważała na bociusia
re re kum kum bęc.
Przyszedł bociek niespodzianie
re re kum kum, re re kum kum,
i zjadł żabke na śniadanie
re re kum kum bęc.
A na brzegu stare żaby
re re kum kum, re re kum kum,
rajcoway jak te baby
re re kum kum bęc.
Jedna drugiej żabie płacze
re re kum kum, re re kum kum,
„Już jej nigdy nie zobaczę”
re re kum kum bęc.
Z tego taki morał mamy
re re kum kum, re re kum kum
trzeba zawsze słuchać mamy
re re kum kum bęc.
Kolorowanka:
https://www.weekendowo.pl/kolorowanki/bociany/bocian-w-locie-do-druku

Żabka origami:
https://www.youtube.com/watch?v=ChrVW4ruOPQ

Dzieci wykonują w Kartach pracy ćwiczenia na obecny tydzień – strony
od 24 – 35.

