
ZAJĘCIA ZDALNE – MATERIAŁ PRZEZNACZONY DLA DZIECI
3 I 4 – LETNICH

Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Witaj wiosno”.

 

1. „Zwiastuny Wiosny”

Wprowadzeniem do tematu  może być obserwacja przyrody, w celu szukania wraz z dziećmi
pierwszych  zwiastunów  wiosny  (topniejący  śnieg,  pierwsze  wiosenne  kwiaty,  pąki  na
gałązkach). Przedszkolaki starają się określić, co się zmieniło w okolicy i po czym można
poznać,  że  zbliża  się  wiosna.  Rodzic  pyta  dziecko,  jaka  pora  roku  się  kończy  i  za  co
najbardziej lubią zimę oraz jaka pora roku już nadeszła. Kontynuuje rozmowę o zwiastunach
wiosny, wspierając się fotografiami.

– Z fotografii możemy później zrobić puzzle, przecinając je na kilka elementów.

BAZIE



BOCIAN

KRA LODOWA



KROKUSY

NIEDŹWIEDŹ



PRZEBIŚNIEGI

SASANKI



PĄKI NA DRZEWACH

PYŁEK LESZCZYNY



JASKÓŁKA



TOPNIEJĄCY ŚNIEG



2.   Praca plastyczna ( propozycje):

         Bocian – białe, czarne, czerwone, zielone kartki, płatki kosmetyczne

 

 

 



 

 

3.  Gimnastyka buzi i języka

Był piękny, wiosenny poranek. Słoneczko zaglądało w lesie do każdej gawry i norki. Psotny miś
Kręciołek powoli otwierał zaspane oczka i ziewał szeroko (przeciągamy się, szeroko otwieramy
usta, język zostaje w buzi). Próbował wyjrzeć na zewnątrz, ale gawra w której spał była szczelnie
zamknięta.  (językiem,  w  zamkniętej  buzi  kreślimy  koła  po  łukach  zębowych,  a  następnie
rozchylając usta  po wargach).  W końcu Kręciołek znalazł  wyjście  z  gawry,  przeciągnął  się  raz
jeszcze i z zachwytem krzyknął głośno: AAAAA ( szeroko otwarte usta). Szedł szybko przez las
nucąc radosną piosenkę: LA LA LA LA – najpierw cichutko, by nie wypłoszyć ptaków a potem
coraz głośniej: LAAAAA LAAAAA LAAAAAA ( unoszenie i mocne ,, przyklejanie’’ języka do
wałka dziąsłowego za górnymi ząbkami). Wtem….zobaczył małą żabkę – uśmiechała się do niego
bardzo  szeroko (naśladujemy szeroki  uśmiech  żaby)  i  wesołego ptaszka,  który kiwał  do  niego
dziobkiem na powitanie (składamy usta w dziób). Nad głową Kręciołka bzyczała głośno pszczoła:
BZYYYYY BZYYYYY BZYYYYY (naśladujemy bzyczenie, dbając by język nie wystawał poza
zęby). Pszczoła zaprowadziła misia do pysznego miodku, w końcu mógł się najeść (oblizywanie
łuku zębowego górnego i dolnego językiem). Po jedzeniu miś sapnął głośno: UFFFFF UFFFFFF
i zasnął chrapiąc przeciągle (naśladujemy chrapanie). Taki to był pierwszy dzień wiosny naszego
Kręciołka.
 
    

 


