   Gadający ptak - papuga 
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Kochane maluszki dzisiaj  poznamy  wygląd i zwyczaje papug, możemy także  utrwalać znajomość kolorów podstawowych ( czerwony, żółty, zielony, niebieski )
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* „Kącik zwierzaka” – utrwalanie zdobytej wiedzy na temat zwierząt, tworzenie kolekcji. Dziecko wraz z R ogląda  książki, czasopisma, zdjęcia,  figurki zwierząt zgromadzone w domu, dzieli się swoimi doświadczeniami, opowiada o eksponatach. R.  cierpliwe wysłuchuje opowiadań dziecka a następnie  prosi, aby wybrało zwierzęta, które pomagają człowiekowi, zwierzęta, które mieszkają w lesie, zwierzęta, które mieszkają w gospodarstwie wiejskim, zwierzęta, które mają skrzydła, rogi, kopyta. Dziecko tworzy kolekcję zwierząt, proponuje swoje pomysły pojęć nadrzędnych. 
Ilustracja Papugi  https://www.canstockphoto.pl/papugi-21686941.html                                                                      https://www.canstockphoto.pl/ptaszki-22284288.html 
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                                                                                                           *„Kolorowe papugi” – zapoznanie dziecka z wyglądem i zwyczajami papug. Utrwalenie znajomości kolorów podstawowych. R. prezentuje dziecku zdjęcia wybranych papug: ary, nimfy, żako, kakadu, barabandy, papużki nierozłączki. Dziecko i R. prowadzą swobodną rozmowę o wyglądzie papug, zwracają uwagę na ich ubarwienie (dziecko stara się podawać nazwy kolorów), dzioby, naturalne miejsce zamieszkania. R. opowiada, że papugi, które żyją w naszych domach lub w zoo muszą być chronione w klatkach bądź zamkniętych pomieszczeniach, aby nie odleciały. 
Proponuję prezentacje:                                                                                                                                                                                             W sklepie z papugami https://youtu.be/UxJ80GImARk?t=4                                                                                                                                  W papugarni https://youtu.be/00IvbenxQjs?t=7
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*„Ara – porozmawiaj z nami zaraz” – wdrażanie do wyraźnego mówienia. R. zwraca dziecku uwagę na umiejętności papug zastanawia się: Co potrafi robić papuga?. Odpowiedzi szukają w wierszyku J. Brzechwy.
Papuga  Jan Brzechwa  https://youtu.be/Y_te9wX0qsA?t=26
„Papużko, papużko,                                                                                                                                                                                             Powiedz mi coś na uszko.”                                                                                                                                                                                         „Nic nie powiem, boś Ty plotkarz,                                                                                                                                                                        Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz.”
Rozmowa na temat umiejętności papug. R. proponuje dziecku zabawę. Do zabawy  potrzebne są  różne ilustracje, przedmioty.  Dziecko  losuje obrazek, przedmiot. R . mówi: „Ara, porozmawiaj z nami zaraz. Powiedz co wylosowałęś” dziecko podaje nazwę tego, co jest przedstawione na obrazku lu wylosowana rzecz. . R. zwraca uwagę, aby dziecko powiedziało bardzo wyraźnie tę nazwę.                                                                                                                             file_4.wmf

                                                                                                                                                          * „Papuga” – praca plastyczna z wykorzystaniem barw podstawowych, obserwowanie efektów plastycznych, doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem. Dziecko otrzymuje kartkę z wyciętym konturem papugi (bez dzioba), przymocowanym do kartki spinaczami. Za pomocą pędzla posuwistym ruchem nanosi farbę od brzegu konturu do środka, kolory mogą się łączyć ze sobą, tworzyć efekty plastyczne. R. delikatnie odpina spinacze, zdejmuje pierwszą kartkę, na drugiej prezentuje się kolorowa papuga, dziecko podziwia powstałe efekty kolorystyczne, przykleja swoim papugom dzioby i oczy, rysuje flamastrem nogi.   
Inne propozycje praca plastycznych:                                                                                                                                               Kolorowanka papuga   https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-279-papuga.html                                                              Papuga - prace plastyczne https://youtu.be/aM1OYOk8Tgs?t=4,  Papuga z kółek https://youtu.be/sHhAv707sUE
*Piosenka do słuchania, tańca - Ara papuga dzika https://youtu.be/YtdbbT64jE4?t=2  
Miłej zabawy                                                                                                                                                                                 kontakt e-mail: r.jedrzejczak@naszabajka. com,   j.steciuk@naszabajka.com                                                                                                                                            
 





