Propozycja tygodniowych zajęć dla dzieci z grupy 4-5latków „Biedronek”
do pracy w domu
Temat :W marcu jak w garncu powitanie wiosny
Cel: realizacja podstawy programowej poprzez pracę w domu
Zrealizowane Obszary z podstawy programowej:
I – 5,7,8
II – 2, 11
III – 2, 8, 9
IV – 1,2,5,7,8,15,18,19
1.Słuchanie wiersza B.Formy
„Przybycie wiosny” – Bożena Forma

Spojrzał w okno mały Paweł,
a w ogrodzie wiosna,
świeżą trawkę, przebiśniegi w koszu nam przyniosła.
Obudziła pąki kwiatów w parku i ogrodzie
Zapomnijcie moi mili o śniegu i chłodzie.
Pożyczyła od słoneczka garść ciepłych promieni,
gdy ogrzeję nimi ziemię, świat się zazieleni.
Rozmowa swobodna na temat wiersza.
2.Praca plastyczna „Krokusy”-pracę plastyczną można wykonać w dowolnie
wybrany przez siebie sposób dowolną techniką– kolorowanie kredkami,
malowanie farbami, wyklejanie plasteliną lub kolorowym papierem.

Propozycje wiosennych zabaw ruchowych:

1.„Jestem kwiatem” – język ciała – ćwiczenie dużych grup mięśniowych- dzieci
w pozycji kucznej, głowy schowane, powoli podnoszą się, rozprostowują ręce,
nogi, tułów, wyciągają ramiona w górę, przechodzą kilka kroków i znów
wracają do pozycji kucznej.

2. „Żaby” – zabawa bieżna z elementem skoku – dzieci biegają w różnych
kierunkach przy dźwiękach tamburyna, na przerwę-skaczą jak żabki w różnych
kierunkach.

3.Motylki- dzieci przy muzyce naśladują latające motylki gdy muzyka ucichnie
siadają na kwiatkach np. na poduszkach lub gazetach rozłożonych w różnych
miejscach,

Słuchanie piosenki na stronie www.youtube.com pt „Maszeruje wiosna”dowolna interpretacja ruchowa w wykonaniu dzieci.
Maszeruje wiosna - tekst piosenki
Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.
Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi - zielenieje świat.
Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.
Maszeruje...

Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce już być zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Ćwiczenie grafomotoryczne:

Ćwiczenie matematyczne:

