
Propozycja aktywności dla dzieci z grupy „ Słoneczka” na 21.05.20r. – czwartek. 

 

Prosimy przygotować: 

 fioletowe książki cz.4;  

aparat fotograficzny lub komórkę;  

dostęp do Internetu;  

 

Zajęcie 1. Wycieczka na łąkę. Najpierw wirtualna a potem jeśli to będzie możliwe to 

zapraszam na łono natury ( może być to też otwarta przestrzeń w lesie )' Aparat fotograficzny 

przyda się, żeby utrwalić wspólną wycieczkę. 

Karta pracy, cz. 4, s. 43. 

Odszukanie na obrazku ukrytych zwierząt. Nazywanie ich. Określanie, dlaczego trudno było 

je odszukać. Oglądanie zdjęć. Słuchanie nazw produktów z roślin zielnych. 

 

• Rozmowa przed wycieczką Co nas czeka na łące? 

Zwrócenie uwagi, co można zobaczyć na łące. Rośliny i zwierzęta: 

https://youtu.be/bgmm4e9ARw4 

 

• W jaki sposób można spędzać czas na łące ? Nazywanie wybranych roślin dostępnych 

obserwacji na łace: 

https://youtu.be/bgYeAZm8mqk 

 

Zachęcanie do wnikliwej obserwacji napotkanych podczas wycieczki roślin i zwierząt. 

Zachowania ciszy. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas przejazdu 

samochodem/ autobusem oraz pobytu na łące. Informowanie Rodzica o niepokojących 

sytuacjach, zwracanie się do niego w wypadku złego samopoczucia lub innych trudności.  

UWAGA ! Na wyciecze należy zebrać rośliny do zasuszenia, z których później zrobicie 

ZIELNIK. 

Pogoda zapowiada się doskonała, życzymy udanej wycieczki ! 

Propozycja zajęć popołudniowych  

 

1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wrażeń z wycieczki.  

Rodzic pyta:  

− Co im się najbardziej podobało? Co je zainteresowało, zdziwiło?  

− Co najbardziej chciałyby zapamiętać? O czym opowiedzieć rodzicom?  

− Jakiego koloru było na łące najwięcej? Itp.  

• Oglądanie i nazywanie przywiezionych z łąki roślin, zapamiętywanie ich nazw. 

2. • Przygotowanie roślin do zasuszenia: układanie ich na osobnych kartkach, nakrywanie 

drugą kartką i wkładanie między strony grubej książki; po włożeniu wszystkich roślin 

obciążenie książki i pozostawienie do wyschnięcia na około dwa tygodnie. Po zakończeniu 

suszenia przyklejenie – z pomocą rodzica – roślin kawałkami taśmy przeźroczystej na 

kartonowe kartki, naklejenie podpisów. 

 

3. Zabawa ruchowa dla dzieci: ”Sposób na nudę”  

https://youtu.be/2T6eW_b3saQ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fbgmm4e9ARw4%3Ffbclid%3DIwAR20uHsNgfESmsvycHCztnW80kQ64yq3gujAvqKSyyDafPWZFo1tiefkQ1E&h=AT08ZSWigmxVQ8MrrcmD6n48CUj2H-wHd6PEZTq20b5iF3YDhm_v_WhUpAB5uUH_J2ghLOWrGBGQ5c77wRdLg__bmJFHWD3EPc15hlfu1k3sRhGSEKdZesDehPfUnA78YTtQDRLYALxjv1ewaexOVA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbgYeAZm8mqk%3Ffbclid%3DIwAR2e-kFrMrLNlBo474cJRCWcKzK5ZjD64QSJpoDx0-I7AW8RkYjw9aKZnSU&h=AT2v2rPXN_tRJvndWZ6zpyLaebUNzdKRPom00sNWdHjPx1nu6RmMzRhNnAh-daUEMMiLWjpzzLy934aV8TWrEx2i4eiqD6z3r613WgmiU8En5PjMFmqydry0ZMbU--pliuGhT2p02TyXR7kneD2zQg
https://youtu.be/2T6eW_b3saQ


 


