
                                              Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice!

Propozycje aktywności na 9.06.2020 r.

1. Ćwiczenia artykulacyjne „Powtórz, co słyszysz”. Rodzic wypowiada samogłoski: e, a, o, u, 
i, y. Dziecko powtarza je, zwracając uwagę na właściwy układ ust przy ich artykułowaniu.
Ćwiczenie wrażliwości słuchowej.

2. Ćwiczenie percepcji wzrokowej „Zwierzęta łąkowe”. Przyjrzyjcie się ilustracjom przedsta- 
wiającym zwierzęta żyjące na łące. Wskażcie zielonego motyla, bociana podrywającego się
do lotu, biedronkę, która znajduje  najdalej. 

3. Zabawa „Rowerki”. Proponujemy Wam wycieczkę na łąkę. Tym razem będzie to wycieczka 
rowerowa. Połóżcie się na plecach i pedałujcie nogami w powietrzu w takim tempie, jakie
podawać będzie rodzic, klaszcząc w dłonie. 

4. Ćwiczenie słuchowe ”Co w trawie piszczy?”. Dojechaliście na piękną łąkę. Posłuchajcie, 
jakie odgłosy można na niej usłyszeć:

            https://youtu.be/IoC7WCfx6Z0
            https://youtu.be/VB2Sy2xcW7E
            https://youtu.be/nZ8DJa4Oc8w
            https://youtu.be/fxLkVDCyUVg

5. Zabawa „Na łące”. Wiecie już, co w trawie gra i buczy, a teraz pobawimy się w mieszkań-
ców łąki. Rodzice pokazywać będą Wam kartoniki w czterech kolorach: żółtym, zielonym,
czarnym i pomarańczowym. Jeśli pokażą kartonik w kolorze:
- żółtym – zamieniacie się w pracowite pszczółki i biegacie po pokoju, machając skrzydeł-  
  kami i bzycząc
- zielonym – skaczecie jak pasikoniki
- czarnym – maszerujecie jak mrówki
- pomarańczowym – zamieniacie się we wdzięczne motyle i improwizujecie skrzydlaty  
  taniec motyli.

6. Zapoznanie z piosenką „Lubię leżeć na trawie”. Posłuchajcie uważnie piosenki i postarajcie
się zapamiętać, jakie zwierzęta w niej wystąpiły  https://youtu.be/WIZqw5Vtros
- Jacy mieszkańcy łąki występują w piosence?
- Czym się zajmują zwierzęta na łące?
- Jak myślicie, kto śpiewa tę piosenkę?

7. Zabawa z piosenką „Lubię leżeć na trawie”. Zapraszamy Was do zabawy przy piosence.

https://youtu.be/WIZqw5Vtros
https://youtu.be/fxLkVDCyUVg
https://youtu.be/nZ8DJa4Oc8w
https://youtu.be/VB2Sy2xcW7E
https://youtu.be/IoC7WCfx6Z0


Postarajcie się naśladować za pomocą ruchu czynności, które wykonują w piosence zwierzą-
tka https://youtu.be/WIZqw5Vtros

8. Proponujemy wykonanie pracy „Biedronki na łące” z kart plastycznych KA, k.28.
Potnijcie zielony papier kolorowy na paski. Ułóżcie z nich i przyklejcie trawę na ilustracji.
Wyjmijcie czerwone elementy, które są na dole strony, i ułóżcie z nich biedronki według
wzoru lub własnego pomysłu. Dorysujcie czarnym flamastrem kropki na ich skrzydełkach.

            Drogie Żółwiki. Zachęcamy Was do spaceru z rodzicami na łąkę oraz obserwacji zwierząt i 
            roślin łąkowych. 

                                               Miłej zabawy              Wychowawczynie

https://youtu.be/WIZqw5Vtros

