Wiosenne powroty  07.04. 2021
Witajcie kochani ,                                                                                                                                                                                                                                      dzisiejsze zadania związane są z wiosennymi powrotami  z ciepłych krajów, czy pamiętacie kto nie lubi zimy, to ptaki , przypomnijmy sobie dzisiaj jak się nazywają i jak wyglądają . 
1. Czy rozpoznajesz  ptaki ?  Spróbuj nazwać ptaki na obrazkach, które powróciły do nas wczesną wiosną. Podziel nazwy tych ptaków na sylaby.
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                                                                                                                                                             Wiosenne powroty - proszę R o przeczytanie ciekawostek o ptakach   https://youtu.be/wUWyKD2glPY?t=3
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2. Proszę rodziców o przeczytanie dziecku tekstu opowiadania Hanny Zdzitowieckiej pt." Gdzie budować gniazdo?.                     A następnie spróbuj drogi przedszkolaku odpowiedzieć na kilka pytań.
-Nie ma to jak głęboka dziupla! Trudno o lepsze i bezpieczniejsze mieszkanie dla dzieci-powiedział dzięcioł.                                -Któż to widział, żeby chować dzieci w mroku, bez odrobiny słońca - oburzył się skowronek.- O, nie! Gniazdko powinno być usłane w bruździe, pomiędzy zielonym, młodym zbożem. Tu dzieci znajdą od razu pożywienie, tu skryją   się w gąszczu... Gniazdo nie może być zrobione z kilku trawek. Powinno być ulepione porządnie, z gliny, pod okapem, żeby deszcz dzieci nie zmoczył. O, na przykład nad wrotami stajni czy obory - świergotała jaskółka. - Sit, sit - powiedział cicho remiz . - Nie zgadzam się z wami. Gniazdo w dziupli? Na ziemi? Z twardej gliny i przylepione na ścianie? O, nie! Spójrzcie na moje gniazdko utkane z najdelikatniejszych puchów i zawieszone na wiotkich gałązkach nad wodą! Najlżejszy wietrzyk buja nim jak kołyską...                                                                                                                                                                                                  - Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni zaćwierkał stary wróbel.                                                                                                                            - Ten uważa, że najbezpieczniej w dziupli, tamtemu w bruździe łatwo szukać ukrytych w ziemi owadów. Bo są nawet ptaki budujące gniazda tylko w norach, w ziemi albo wprost na wodzie...Ja tam nie jestem wybredny w wyborze na gniazdo. Miałem ich już wiele w swoim życiu. Jedno zbudowałem ze słomy na starej lipie, drugie - pod rynną, trzecie... hm... trzecie po prostu zająłem jaskółkom, a czwarte - szpakom. Owszem dobrze się czułem w ich budce, tylko mnie stamtąd wyproszono dosyć niegrzecznie. Obraziłem się więc i teraz mieszkam kątem u bociana. W gałęziach, które znosił na gniazdo, miejsca mam dosyć, a oboje bocianostwo nie żałują mi tego kącika."
Pytania do tekstu opowiadania:  Które ptaki rozmawiały o gniazdach?  Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek?  Jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz?  Co powiedział wróbel na temat gniazd?  Z czego ptaki robią gniazda?
Mały architekt  https://youtu.be/AkiGXcw_M-Y?t=17
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3. Drogi przedszkolaku posłuchaj ciekawostek o bocianach. Drodzy Rodzice przeczytajcie swojemu dziecku o bocianach lub właczcie prezenację: 10 ciekawostek o bocianach        https://youtu.be/R2f4pSqfvHY?t=3     
Bocian biały zamieszkuje tereny trawiaste, stepy, sawanny, tereny uprawne blisko zbiorników wodnych, bagienne, wilgotne lub okresowo zalewane łąki i pastwiska, okolice jezior. Lubi rozproszone drzewa, na których może gniazdować lub nocować. Bocian unika terenów zimnych, o częstych opadach atmosferycznych , obszarów wysoko położonych  i o gęstej roślinności. W przeciwieństwie do bociana czarnego, nie unika siedzib ludzkich i często gnieździ się nawet w środku wsi lub w małych miastach. Bocian ma upierzenie białe, z wyjątkiem czarnych lotek i ogona. Nogi i dziób są czerwone. Szyję ma długą, w locie wyciągniętą do przodu. Młode ptaki mają czarny dziób. Pisklęta są pokryte białym, gęstym puchem. Bociany zakładają duże, koliste gniazda z warstwowo ułożonych gałęzi, poprzetykanych skośnie. Bocian składa jaja pod koniec kwietnia. Żywi się owadami, głównie pasikonikami i chrząszczami, ale również jaszczurkami, wężami, pisklętami i małymi zającami.
4. Wykonaj  bociana - praca plastyczna . Bocian z talerzyka papierowego  https://youtu.be/Nbd6YT7aFos?t=2  Bocian z płatków kosmetycznych  https://youtu.be/aEuv2CgQvPI?t=6  lub według własnego pomysłu.

file_5.wmf



5.  Zabawa Jestem bocianem - Dziecko naśladuje ruchem  i głosem bociana, o którym opowiada rodzic.
Bocian chodzi powoli po łące (  po pokoju), czasem dotknie czegoś dziobem. Następnie zatrzymuje się, staje na jednej nodze i wypatruje. Czatując, czasem porusza dziobem, piórami, zaklekocze głośno. Myśli: " Nie ma nic smacznego, są tylko żaby, a jednak lepszy rydz niż nic" i łapie żaby. Potem odlatuje do swojego starego gniazda, które ma od lat.
7. Wykonaj zadanie (do wyboru) 
 Zadania o ptakach:                                                                                                                                                                                                                              - Karta nr 1  https://pspkaszow.pl/files/karta-nr-1-utwalenie-wiadomosci-o-wiosnie.docx
- Wspólne oglądanie ilustracji przedstawiających ptaki, które przylatują do Polski wiosną, wspólna wymiana spostrzeżeń,                    Z ilustracjami można pracować na różne sposoby np.- zabawa w „O którym ptaku mówię ” – rodzic mówi jeden lub kilka elementów charakterystycznych dla danego ptaka a dziecko zgaduje o, którym ptaku jest mowa, można zamienić się rolami,    
- Jaki to ptak   https://youtu.be/Wy3ZcEOhlfo?t=1
- Wiosenne ptaki i ich odgłosy: https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA
- Jeśli pogoda nie sprzyja spacerom, proponujemy interaktywne gry i puzzle o tematyce wiosennej.
https://www.digipuzzle.net/education/spring/index.htm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Pozdrawiam i życzę miłej zabawy.                                                                                                                                                                                                    kontakt z wychowawcą  e-mail:    j.steciuk@naszabajka.com    lub dostępne komunikatory

