PONIEDZIAŁEK 11.05.20r.

Miły dzień mamy, z pachnącą łąką się witamy (kilka wdechów
i wydechów).
1. Posłuchaj ,,Rozmowa na łące”
Na zielonej łące zwierzęta mieszkały i tak rozmawiały:
- Jestem żabka cała zielona prawie, mieszkam w pobliskim stawie.
- Ja jestem motylkiem, co lata nad kwiatkiem przez chwilkę.
- A w trawie ślimaczki wędrują, dużo czasu potrzebują.
- Ja też byłam na tej łące, przyglądałam się biedronce.
- Chyba kropki pogubiłam, gdy za świerszczem goniłam. Miałam dużo, teraz mało mi zostało.
- Czy owadki, czy też kwiatki, to mieszkańcy łąki koło domu Agatki.
Ilustracja z www.chomikuj.pl

•

Powiedz, jakich znasz innych mieszkańców łąki? (pszczoły, krety, mrówki, ślimaki,
ważki itp.)

•

Pokaż, jak porusza się motylek, poruszaj rękami tak, jak motyl skrzydłami.

2. Posłuchaj opowiadania: ,,Małgosia szuka przyjaciół”

Ilustracja z www.chomikuj.pl

Małgosia od kilku dni chodzi smutna. Kiedy wraca z przedszkola, chce się bawić z
rodzicami, ale mama i tata wcale nie umieją się bawić! Wczoraj pani w przedszkolu czytała
opowiadanie o przyjacielu sarenki. Koziołek uczył ją skakania. Razem biegali, robili wyścigi,
kto szybciej dobiegnie do zielonej polany z mrowiskiem. O, oni to fajnie się bawili! Małgosia
postanowiła, że też chce mieć przyjaciół. Ale gdzie oni są? Gdzie ich szukać? Mama mówiła,

że na łące mieszka mnóstwo zwierząt. Może ktoś zostanie moim przyjacielem? – myśli
Małgosia.
•

Wypowiedz się na temat zwierząt, które widzisz na obrazku i wyjaśnij Małgosi, z kim
dlaczego, może lub nie może zaprzyjaźnić się.

•

Kto mieszka na łące?

•

Co lubią zwierzęta mieszkające na łące?

•

Czy zwierzęta z łąki mogą bawić się z Małgosią w jej domu?

•

Kogo Małgosia może zaprosić do wspólnej zabawy w jej domu?
I teraz Małgosia zrozumiała, że przyjaciół ma w przedszkolu.

,,Mieszkańcy łąki ”– ćwiczenie słuchu fonematycznego i rozwijanie sprawności manualnych.
Podziel na sylaby nazwy mieszkańców łąki: motyl, pająk, ślimak, ważka, świerszcz. Połącz
kolorowe postacie z ich cieniami. Możesz to zrobić palcem po ekranie ( www.chomikuj.pl ).

3. Zabawa ruchowa: Taniec kwiatów – improwizacje ruchowo taneczne przy muzyce
P. Czajkowskiego „Walc kwiatów” https://youtu.be/GC7PycSBILc
Przygotuj dwie chusteczki, mogą to być apaszka mamy lub chusteczki do nosa.
Trzymaj je w zaciśniętych dłoniach i kucnij.
Propozycja układu tanecznego przy muzyce:
- powoli wstań – unieś do góry ręce z rozłożonymi chusteczkami i machaj nimi
- poruszaj się wokół stołu
- poruszaj się w przód i w tył
- zatrzymuj się i obracaj wokół własnej osi, machając chusteczkami na wysokości kolan, nad
głową. Tańcz jak czujesz.
Pokoloruj łąkę ( www.chomikuj.pl ), lub narysuj sam.

4. Wybierz się na spacer, przeprowadź obserwację z wykorzystaniem lupy, może
spotkasz jakieś owady?

