PIĄTEK 16. 04. 21r
1. Zabawa ruchowa do linii melodycznej „Głowa, ramiona”.
Dzieci śpiewają i wskazując poszczególne części ciała ujęte w tekście piosenki:
A gimnastyka dobra sprawa
Dla nas wszystkich to zabawa
Ręce w górę i w przód i w bok
Skok do przodu, w górę skok.
Ref.: Głowa, ramiona, kolana pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos. /x2
Link do piosenki: https://youtu.be/30BVfTvlsrE

2. Słuchanie wiersza „Sowa” Doroty Kossakowskiej
,,SOWA”
Pióra gęste i mięciutkie,
ostry dziób i szpony.
Każdy kto mnie spotka trochę jest zdziwiony.
Widzę bardzo dobrze,
mam też niezły słuch.
Latam bezszelestnie,
tak jak leśny duch.
Rozmowa z dziećmi na temat wiersza:
- Gdzie można zobaczyć sowę?
- Jak wygląda sowa?
Sowa - informacje dodatkowe
Puchacz zwyczajny, puchacz – gatunek dużego, osiadłego ptaka z rodziny puszczykowatych,
zamieszkującego niemalże całą Eurazję, a także północną Afrykę.
Puchacz to największa polska sowa. Można go spotkać w dużych, gęstych lasach, na bagnach,
a także w górach.
Był on niegdyś intensywnie tępiony. Obecnie jest ptakiem rzadkim i płochliwym, jednakże
jego populacja powoli się odbudowuje, ze względu na objęcie go w wielu krajach ochroną
gatunkową i strefową.
Upierzenie ogólnie w różnych tonacjach brązu, nieco zmienne w zależności od podgatunku, z
licznymi plamkami i kreskami. Na głowie puchacza znajdują się kępki piór, które
przypominają uszy (sowy nie posiadają uszu zewnętrznych, a jedynie otwory słuchowe ukryte
pod piórami).

Długość ciała wynosi od 60 do 77 cm, w zależności od płci, samice bowiem są większe od
samców. Masa ciała puchaczy waha się od dwóch do czterech kilogramów.

Samiec odzywa się najintensywniej w porach wieczornych lub o zmroku. Jest to przerywane
co 8-12 sekund, bardzo donośne (słyszane nawet do 5 km) ponure pohukiwanie „pu-hu” lub
„PHUoo” (od czego wzięła się nazwa). Samica odpowiada tym samym, lecz o oktawę
wyższym i ochrypłym głosem. Okrzyki alarmowe są ostre, szczekliwe. Zaniepokojone kłapią
też dziobem. Puchacze odzywają się praktycznie przez cały rok, najintensywniej jesienią
(wrzesień i październik) oraz zimą przed złożeniem jaj (styczeń – luty).
Aktywny o zmierzchu i świcie oraz w nocy. Gdy nie poluje, siada w eksponowanych
miejscach. w dzień przesiaduje na półce skalnej albo na grubej gałęzi w koronie drzewa, przy
pniu. w locie dość szybko, płytko i sztywno uderza skrzydłami. Lot nieco chwiejny, potrafi
robić nagłe zwroty. Poluje na niewielkie ptaki i ssaki, czasami na niewielkie owady. W
naturze żyje najczęściej do 20 lat.
Rozmowa na temat usłyszanych informacji:
- Jak wygląda PUCHACZ ZWYCZAJNY?
- Jaki wydaje odgłos?
- Czym się żywi?
- Czy jest pod ochroną? Dlaczego?

Pu-hu” lub „PHUoo” – zabawa ortofoniczna.
Dzieci biegają po pokoju, na podane hasło zatrzymują się i naśladują
- sowa wydaje głos - „pu-hu-hu” lub „PHUoo” najpierw cichutko, potem coraz głośniej;
- sowa potrafi kręcić głową - próbujemy kręcić głową tak aby dotknąć ramion;
- sowa ma długie skrzydła - wyciągamy nasze ręce w bok i machamy nimi;
- sowa przemieszcza się bardzo cicho - machając rękami chodzimy lub biegamy bardzo cicho
3. Praca plastyczna ,,Sowa”
Naklej na wzorki kulki, paski z plasteliny wg własnego pomysłu. Możesz nakleić plastelinę
albo rozetrzeć palcem, możesz na plastelinie rysować wzorki kredką. Część sowy możesz
pokolorować kredkami. Karta pracy nr 1.
Możesz też z rodzicami, jeśli zgodzą się obejrzeć film przyrodniczy ,,PUCHACZ
ZWYCZAJNY” Link do filmu:
https://youtu.be/1oOG1l_nGgw
https://www.youtube.com/watch?v=wJyJoRc4yjk
4.Poukładaj puzzle.

Karta pracy nr 1 Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/09/karty-pracy-dowyklejania-plastelina/

Źródło: https://pl.wikipedia.org/

