1.04.2020r. (tj środa) - dzieci 4 letnie (oddział II)
Temat: ,,Wiosna, wiosna.”

PRZYGOTUJ:
Piosenkę (zasoby własne nauczyciela), kolorowe kartki, kartka z bloku rysunkowego, klej,
nożyczki, kredki, bibuła.

1. Zabawy przy piosence pt. ,,Idzie do nas wiosna.” Posłuchajcie piosenki, która znajduje
się w osobnym pliku.

Piosenka „Idzie do nas wiosna”
I.Kiedy wiosna przyjdzie do nas,
Roześmiana i zielona,
Razem z wiosną wszystkie dzieci
Zaśpiewają tak:
Ref: Zielona trawa, zielony mech,
Zielona żaba...rech, rechu, rech.
Zielona trawa, zielony mech,
Zielona żaba...rech, rechu, rech..
II. Rośnie trawa, rosną listki,
Rosną szybko dzieci wszystkie.
Przyfrunęły też bociany
I klekocą tak:
Ref. Zielona trawa...

III. W lesie kwitnie już zawilec,
Obudziły się motyle,
A wieczorem nad łąkami
Słychać żabi śpiew:

Ref. Zielona trawa...

2. Rozmowa na temat treści piosenki – po wysłuchaniu piosenki, jak zawsze
porozmawiajcie na jej temat:
- Czy piosenka była wesoła czy smutna?
- O czym opowiadała piosenka? /o wiośnie/
- Co zrobią dzieci, kiedy wiosna przyjdzie do nas? /zaśpiewają/
- O jakich zwierzętach była mowa w piosence? /bociany, żaby, motyle/
3. Zabawa ruchowa „Nasze zabawki” - rodzic gra rytmicznie na grzechotce (np. butelka
plastikowa z ryżem), a dziecko maszeruje w rytm muzyki. Kiedy przestanie grać,
postępują zgodnie z poleceniami: „Podskakujemy jak pajacyki, „Chodzimy ciężko jak
misie”, „Tańczymy lekko jak lale”, „Turlamy się jak piłki”.
4. Nauka refrenu piosenki – teraz mów głośno i wyraźnie po jednym wersie refrenu, a
dziecko niech powtarza za Tobą. Zróbcie to 2, 3 razy.

5. Zabawa przy piosence – przy zwrotkach piosenki możecie naśladować ruchy
wynikające z treści lub maszerować w kole po pokoju, podczas refrenu wykonujcie
ruchy opisane poniżej.
Ref: Zielona trawa,

/klaszczemy rytmicznie w dłonie/

zielony mech,

/klaszczemy rytmicznie w uda/

Zielona żaba...

/klaszczemy rytmicznie w dłonie/

rech, rechu, rech.

/dłonie ustawiamy przy ustach, jak byśmy kogoś wołali/

Zielona trawa,

/klaszczemy rytmicznie w dłonie/

zielony mech,

/klaszczemy rytmicznie w uda/

Zielona żaba...

/klaszczemy rytmicznie w dłonie/

rech, rechu, rech. /dłonie ustawiamy przy ustach, jak byśmy kogoś wołali/

***********************************************************
6. Teraz proponuję wykonanie wesołej żabki – w załączniku macie do wyboru dwie
wersje.

 I wersja – ZAŁACZNIK nr 1 i 2, potrzebujecie 1 duże zielone koło /brzuch
żabki/, 2 średnie zielone koła /głowa i pyszczek/, 4 małe koła /kończyny/, 2 małe
koła czerwone /1 język, a drugie brzuszek/, 2 najmniejsze koła zielone /to oczy/ narysuj dziecku wszystkie element i pozwól wyciąć większe koła, jeśli ma
ochotę, może wyciąć wszystkie /dzieci bardzo lubią wycinanki/. Następnie pokaż
dziecku wzór żabki i powiedz jak ma przykleić poszczególne elementy na białej
kartce z bloku. Trawę można wykonać z bibuły lub wydzierając kawałki
zielonego papieru, tło dziecko może pokolorować niebieską kredką świecową
ułożoną leżąco, wtedy tło będzie bardziej estetyczne.
 II wersja – jest prostsza, wydrukuj ZAŁĄCZNIK nr 3, poproś dziecko aby
pokolorowało poszczególne elementy żabki i muchę, następnie niech wytnie
elementy samodzielnie jeśli potrafi, a jeśli nie to zrób to Ty. Teraz trzeba już
tylko ułożyć na kartce z bloku wszystkie elementy, a następnie je przykleić wg.
wzoru znajdującego się w prawym dolnym roku załącznika. Tło i trawę można
wykonać tak samo jak w wersji I.
7. Czynności porządkowe po skończonej pracy – zachęcamy dziecko zachowania
porządku w miejscu pracy, chwalimy za czynione postępy i zdobyte umiejętności, a
żabka niech zawiśnie w widocznym miejscu, zróbcie sobie taką mini galerię  .

To wszystko na dziś, teraz pora na odpoczynek.
W wolnej chwili i przypływie chęci do pracy dziecko może wykonać zadanie w książce
,,Czterolatek razem bawimy się” cz.3, na str.18 – w czasie kiedy dziecko będzie zajęte
kolorowaniem Ty możesz skorzystać z chwili dla siebie i odpocząć /sprytne prawda? 
)
A jeśli ktoś jest bardzo chętny do działania, może w wolnej chwili i w dowolnym dniu
wykonać szlaczki ZAŁACZNIK nr 4.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zielona głowa 2x

czerwony brzuch i język 2x

Kończyny zielone 4x

Brzuch zielony 1x
Oczy
Zielone 2 x

ZAŁĄCZNIK NR3

ZAŁĄCZNIK NR 4

