Witajcie kochane dzieciaki 
Temat dnia: „Wycieczka na łąkę”
1. Opowieść ruchowa „Spacer na łąkę”.
Jest pogoda słonko świeci, dziś na łąkę idą dzieci - raz, dwa,
trzy.
(dzieci maszerują rytmicznie)
A tu nagle pada deszczyk - kap, kap, kap.
(dzieci w przysiadzie uderzają rytmicznie o podłogę)
I po liściach tak szeleści - szur, szur, szur.
(dzieci pocierają dłonią o dłoń)
Deszcz ustaje - słonko świeci i na łąkę biegną dzieci - hyc, hyc,
hyc.
(dzieci biegają i rytmicznie podskakują)
Dzieci bawią się z ochotą, nagle patrzą - wszędzie błoto - hop,
hop, hop.
(dzieci robią duże podskoki - rodzic wyznacza rytm)
Jest pogoda słonko świeci żabka wyszła im naprzeciw - bęc,
bęc, bęc.
(dzieci rytmicznie naśladują skoki żabki)
2. Przeczytaj tekst na stronach:

Opowiedz o majowej łące.

3. Prezentacja portretów owadów- zagadki
W czarne kropeczki spódniczkę ma
siada na trawie panienka ta. /biedronka/
Lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko
mają skrzydła kolorowe i małe czułki na głowie./motyle/
Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły
to dla dzieci robią miodek pracowite…/pszczoły/
4. Analiza wyglądu wybranych owadów:

BIEDRONKA

PSZCZOŁA

KONIK POLNY

MRÓWKA

MOTYL

-przeliczanie odnóży, czułek , kropek
-zwrócenie uwagi na zróżnicowaną budowę : głowa, tułów, odwłok
-szukanie cech wspólnych : skrzydła , czułki, sześć odnóży
-poszukiwanie różnic: dłuższe i krótsze czułki, kolor, kształt.
5. Zabawa dydaktyczna „Liczymy owady” na podstawie wiersza "Zebranie
zwierząt”
Zwierzęta na łące zwołały zebranie.
Bo bąk przeszkadzał im niesłychanie.
Pierwszy nakrzyczał na bąka zając.
Od bąkoleniów mu wymyślając.
Potem rozmawiały z nim 4 biedronki.
Prosząc, błagając o opuszczenie łąki.
Następnie prosiły go 4 motyle.
Tłumacząc mu coś przez małą chwilę.
Dziesiąty przyleciał skowronek.
Przepędził bąka na łąki koniec.
Rozmowa na temat wiersza:
•Kto przeszkadzał zwierzętom?
•Czego chciały zwierzęta?
•Kto pierwszy rozmawiał z bąkiem?
•Kto zrobił to następny?
•Jak skończyła się historia?
6. Zabawa „Prawda – fałsz?” Dzieci maja odpowiedzieć, czy zdanie jest
prawdziwe, czy fałszywe.
•Pszczoły zapylają kwiaty
•Biedronki mają na skrzydełkach kwadraciki
•Motyle wypijają z kwiatów słodki nektar
•Koniki polne pięknie grają na skrzypcach
•Mrówki to pracowite owady
7. Jeśli to możliwe – zerwijcie kwiatuszki i trawy z łąki/ogrodu i zasuszcie
je. Będzie to wyjątkowa pamiątka nauki z mamusią/tatusiem w domku.
Roślinki ułóżcie pojedynczo pomiędzy gazetami czy czasopismami, a na
całą powierzchnię połóżcie ciężkie książki. Można założyć kwiatowy
zielnik 

8. Ćwicz z panią Anią Kołodziej, koordynatorką projektu „Sprintem do
maratonu” Bliżej Przedszkola
https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA

Życzę wam udanego weekendu.
Pozdrawiam serdecznie.
Ciocia Agata

