Z wiosną śpiewajmy    08. 04. 2012
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                                                                                                                                           forsycja
1. „Kochane dzieci a teraz przed Wami wiosenne zagadki - posłuchajcie.
Drodzy rodzice pomóżcie swoim dzieciom w rozwiązaniu zagadek.
– Powrócił do nas z dalekiej strony,                                                                                                                                                                                        ma długie nogi i dziób czerwony.                                                                                                                                                                                Dzieci się śmiały, gdy go witały,                                                                                                                                                                                 żabki płakały przez dzionek cały.(bocian)
– Co buduje każdy ptak,                                                                                                                                                                                              by chować pisklęta,                                                                                                                                                                                                              a tylko kukułka,                                                                                                                                                                                                               o tym nie pamięta? (gniazdo)
– Kolorowe i pachnące,                                                                                                                                                                                                      czy w ogrodzie, czy na łące,                                                                                                                                                                                  zawsze chętnie je zbieramy                                                                                                                                                                                                      na bukiecik dla swej mamy.(kwiaty)
On, kiedy tylko budzi się słońce                                                                                                                                                                                                 z kwiatka na kwiatek lata po łące,                                                                                                                                                                                  by wszystkich, którzy są w okolicy                                                                                                                                                                                       barwą skrzydełek swoich zachwycić. (motyl) 
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2. Z wiosną - poznanie słów i melodii piosenki     https://youtu.be/MYQbYYVelR0?t=5   dziecko uważnie słucha piosenki, może wyklaskiwać rytm, nucić zapamiętane fragmenty utworu, 
Z wiosną 
Forsycje otwierają swe pąki                                                                                                                                                                                                 już powróciły szare skowronki                                                                                                                                                                                      piękne magnolie weselą oczy                                                                                                                                                                                                wiosenny świat jest taki uroczy
Ref. Hej,hej,hej tralala                                                                                                                                                                                                 tańczmy z wiosną ty i ja,                                                                                                                                                                                                           hop hop hop tralali                                                                                                                                                                                                                    z wiosną zatańcz dziś i ty
Wiosną fruwają żółte  motyle                                                                                                                                                                                              wiosną cudowne są wszystkie chwile                                                                                                                                                                               z wiosną nawet pan księżyc się śmieje                                                                                                                                                                          wiosna  przynosi światu nadzieję 
Ref. Hej,hej,hej tralala  
Soczysta trawa w ogrodach rośnie                                                                                                                                                                                kołyszą się igiełki na sośnie                                                                                                                                                                                                                 w całym parku słychać  ptasie trele                                                                                                                                                                                       to naszej wiosny są przyjaciele
Ref. Hej,hej,hej tralala 
R. zadaje dziecku pytania na temat utworu: Jaki krzew  otwiera swe  pąki? Kto powrócił z wędrówki?. R. włącza piosenkę kilkukrotnie , wspólnie z dzieckiem może śpiewać refren i bawić się przy muzyce.
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3. A teraz  zapraszamy na ćwiczenia gimnastyczne.                                                                                                                                  * Propozycje ćwiczeń :                                                                                                                                                                             - Chowamy się - w siadzie, przyciągamy kolana do głowy , chowamy głowę, rozprostuj się do pozycji leżącej.                                   -  Gorąca podłoga- biegaj po pokoju  i wysoko unoś kolana.                                                                                                                                  - Na szczudłach- chodzenie na sztywnych nogach.                                                                                                                                                        - Ugniatamy podłogę -  w leżeniu na plecach, wciskamy wszystkie części ciała w podłogę.                                                                           - Przekładamy naleśnik - jedno dziecko w leżeniu na brzuchu , przylega do podłogi; rodzeństwo lub rodzic próbuje przewrócić je na drugą stronę; potem zamieniamy się miejscami.
*  Gimnastyka przy muzyce  https://youtu.be/iH2zc5tkHPo?t=9    lub Zumba  https://youtu.be/9fgA6TJ5VHY?t=4   
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4.   Forsycja praca plastyczna .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Na kratce za pomocą pędzla, patyka lub palca malujemy brązowe gałązki. 
 Jak zrobić kwiaty? - propozycje np:                                                                                                                                                        -  maczamy palec w żółtej farbie i stemplujemy kwiaty na  gałązkach,                                                                                                       - z żółtej krepiny robimy kulki i naklejamy  na gałązkach                                                                                                                          - naklejamy kulki plasteliny                                                                                                                       
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                                                                                                                                                             magnolia
5. Zadania dla chętnych :                                                                                                                                                                          
- Pokoloruj ubrania dzieci   http://krainawiedzy.pulawy.pl/wp-content/uploads/2020/03/UB.jpg
-Otocz pętlą zwiastuny wiosny  http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna1-2.jpg
- Połącz te same obrazki          http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna6.jpg                                                       
Pozdrawiam i życzę miłej zabawy.                                                                                                                                                                                                    
kontakt z wychowawcą  e-mail:  j.steciuk@naszabajka.com  lub dostępne komunikatory
                                                                                                                                                         

