Plan zajęć dla PS gr. I ( 23-27.03 2020) Temat tygodnia:

Wiosna tuż-tuż.
Wych. Bernardeta Sadzikowska , Beata Kowalska

środa 25.03.2020r. - Temat dnia: Bałwanki odchodzą
I:
1.

Karta pracy, cz.2, str.24 (4latki)
Karta pracy, cz.2,nr. 7 ( 3latki)

2. Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała- Kwiaty rosną
Dzieci, w siadzie podpartym naśladują nasionko. Potem, na hasło Kwiatek rośnie,
Powoli podnoszą się do góry, aż do wyprostu, i wyciągają ręce do góry.

II:
1. Karta pracy, cz.2 s.25 (4-latki).
2. Praca plastyczna- Topniejący bałwanek

26.03.2020r. – Temat dnia: Przebiśniegi
I:
1: Zabawa z wykorzystaniem krótkiego wiersza -Powrót
Dzieci powtarzają za rodzicem wierszyk, przyjmując różne pozycje, które
podaje rodzic.

Powrócił pan bocian, narobił hałasuZdjęcia pokazuje z afrykańskich wczasów.
2: Ćwiczenia w książce , s.32 (3latki)
II:
1. Masażyk relaksacyjny:
Wspinał się pajączek po rynnie. (wędrujemy palcami od dołu ku górze po
plecach dziecka)
Spadł wielki deszcz i zmył pajączka (rozkładamy na plecach płasko obie
dłonie i szybko przesuwamy je w dół)
Zaświeciło słoneczko, (masujemy plecy ruchem okrężnym)
Wysuszyło pajączka, rynnę i… (masujemy tak długo, aż poczujemy
ciepło)
Wspinał się pajączek po rynnie… (zaczynamy od początku)
2. Wykonanie pracy plastycznej – Wyprawka plastyczna nr. 19,20
(4latki)
Wyprawka plastyczna nr.11
(3latki)

27.03.2020r. – Temat dnia: W poszukiwaniu wiosny

I:

1. Kolorowanie lub wyklejanie kulkami z bibuły rysunku krokusa.
2. Zagadki o wiośnie
Niedługo zima pryśnie, śnieg już przebiłem... (przebiśnieg).
Srebrne futerko mają wiosną i na każdej wierzbie rosną (bazie).
Lecę, będę w czasie krótkim, czy gotowe nasze budki? (szpak).
W kropki ma spódnicę, chętnie zjada mszyce (biedronka).
Wrócił zza morza, chodzi po błocie w czerwonych butach, biały
pan...(bociek).
Ulepiła nad oknem swego gniazdka połowę, a już ćwierka wesoło,
że mieszkanie gotowe (jaskółka)
Zwykle złote, białe albo fioletowe, wychodzą spod ziemi te kwiaty
marcowe (krokusy).
Skaczę po łące, pływam w wodzie, żyję z bocianem w ciągłej
niezgodzie (żaba).
Nadchodzi po zimie, zielony dywan ściele wokół. Czy znasz imię
tej pory roku? (wiosna).
Miła niespodzianka, już kwitnie... (sasanka)
Barwne skrzydła ogrzał w słonku. Leci ponad polem, ponad łąką.
Czy to listek frunie w dali? Czy to latający kwiatek? (motyl).
Choć są malutkie, lecz pracowite. Ciągle wędrują po leśnych
ścieżkach.
Z drobnych igiełek budują pałac, w
którym ich tysiąc mieszka (mrówki).

II:
1. Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej – Szukamy wiosny
- Joasiu! Joasiu! Chodź prędzej! – woła Terenia.
- Co się stało?
- Chodź, pokażę ci wiosnę!
Pobiegły do pobliskiego parku. Drzewa były jeszcze nagie i szare, w cieniu
leżał brudny, topniejący śnieg, ale słońce świeciło jasno i sikorki
świergotały wesoło.
- Gdzie jest wiosna? – spytała zdziwiona Joasia. – Przecież sikorki były tu
przez całą zimę…
- Zobacz!
Z nagich gałązek zwieszały się wiotkie, delikatne bazie, z których sypał się
złocisty pyłek.
- Kwitnie! – ucieszyła się Joasia. – To już naprawdę wiosna idzie.
Poszukajmy jej jeszcze gdzie indziej.
Nagle Joasia przyklękła pod krzakami i pochyliła się nad czymś. Terenia
podbiegła i teraz ona wykrzyknęła głośno:
- Jakie śliczne!
Z ziemi wyrastały mocne, jędrne, zielone listki, a spomiędzy nich mały,
delikatny dzwoneczek złożony z trzech dłuższych i trzech krótszych
płatków.
- Przebiśnieg! Pierwszy kwiatek wiosny!
- Przebiśnieg – powtórzyła Terenia. – Jaka to ładna nazwa. To tak, jakby on
się przez śnieg przebijał do słońca.
- Bo tak jest. Wiesz. Tereniu, on wcale nie boi się zimna i naprawdę nieraz
spod śniegu wyrasta.
- Szkoda, że w parku nie można zrywać kwiatów – martwiła się Terenia –
Zerwałabym go i zaniosła do domu. Ale może przebiśniegi są też i w
naszym lesie?
- Tych w lesie także zrywać nie wolno! – zawołała Joasia. – Bo
przebiśniegów jest u nas coraz mniej i mogą zupełnie wyginąć.
- To musimy pilnować, żeby ich nikt nie zrywał – oświadczyła Terenia. –
Powiemy o tym także innym dzieciom, żeby i one pilnowały przebiśniegów.
Przecież to pierwsze kwiaty wiosny!

Rozmowa na temat opowiadania.
- gdzie wybrały się dzieci?
- czego dziewczynki szukały w parku?

- jakie oznaki wiosny spotkały?
- po czym można poznać, że nadchodzi wiosna?

2. Kolorowanie lub wycinanie z gazety obrazków przedstawiających
kwiaty i ozdabianie nimi sukni Pani Wiosny.

