Z życia kwiatów

Witajcie Kochani!
Wiosna za oknem splata nam non stop psikusa, ale zima
nam nie straszna, ponieważ razem możemy codziennie
spotykać się na wspólnej zabawie. Zapraszam Was
dzisiaj do ogrodu pełnego kwiatów.
1. Na dobry początek dnia zabawa ruchowa
pt. „Pierwsze oznaki wiosny”.
Będziemy uważnie obserwować przyrodę, naśladować
ruchy i nasłuchiwać odgłosów zwierząt. Zapraszamy.
„Akademia Krokieta i Lamy”

https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo

2. „Jak zbudowany jest kwiat? - quiz. Drogie dzieci, na
wczorajszych zajęciach dowiedzieliście się, jak
zbudowany jest kwiat. Teraz przed Wami quiz wiedzy.
Za chwilę jeden z rodziców przeczyta Wam krótki
wierszyk. Uważnie słuchajcie, a gdy rodzic przerwie
czytanie, to Wy w tym momencie musicie dokończyć
słowo o jakie chodzi.
(Podczas czytania bardzo proszę, w miejscach podkreślonych, przeczytać tylko
sylabę, a dziecko próbuje odgadnąć część rośliny o którą chodzi
i nazwać ją. )

Bo przedszkolak każdy wie,
z czego kwiatek składa się.
Najpierw ko – (rzeń) i ło – (dyga),
co zielone li – (stki) dźwiga.
A na końcu piękny (kwiat) –
i ładniejszy jest już świat.

Świetnie, na pewno wszystkim udało się odgadnąć.
A teraz czas na puzzle.
3. „Kwiat”- Drogie starszaki, przed Wami proste zadanie,
daję słowo. :) Jeśli macie możliwość, poproście rodziców
o wydrukowanie poniższej planszy. Wytnijcie dokładnie po
liniach elementy kwiatka i ułóżcie go w poprawnej
kolejności. Całość najlepiej przykleić na nowej kartce,
ponieważ za chwilę przed Wami kolejna czynność do
wykonania.

No a teraz, na kolejnym obrazku poniżej, macie gotowe
wyrazy. Również poproście rodziców o wydrukowanie ich,
a Wy następnie dokładnie wytnijcie je i przyklejcie obok
pasujących części rośliny.

I gotowe. Jeśli macie ochotę pochwalić się swoją pracą.
Czekamy na fotografię, są bardzo :) ale to bardzo mile
widziane. :)

4. „Kwiatki” - zabawa ruchowa. Bardzo proszę teraz
Wasze mamusie, by pożyczyły Wam do zabawy kolorową
apaszkę. Połóżcie się na dywanie, w dłoniach szczelnie

zamknijcie apaszkę. To będzie kwiat, który zaraz
rozkwitnie. Drodzy rodzice, proszę puścić muzykę, do
której link macie poniżej. Na początku niech ta muzyka
będzie bardzo cicha. Powoli niech staje się coraz
głośniejsza. A Wy drogie dzieci w tym czasie wstajemy,
unosimy ręce do góry i rozkładamy dłonie, apaszka się
trochę rozłoży jak piękny kwitnący kwiat. Do dzieła :)
Zwiastuny wiosny

https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg&t=91s

5. „Zwiastuny wiosny” - jeszcze jedna zabawa do
filmiku powyżej. Na początku tej projekcji będą
wyświetlane kwiaty. Obejrzyjcie je dokładnie.
W drugiej części prezentacji spróbujcie odgadnąć
o jaki kwiat chodzi. Szybko odpowiadajcie. ::))
Rodziców proszę natomiast, by w pierwszej części
prezentacji przeczytali nazwy kwiatów, podczas gdy
dzieci bacznie obserwują ich wygląd. Miłej zabawy.
Trzymam kciuki za „Bystre oczka” naszych
starszaków.
Jeśli nie do końca udało się wszystko zapamiętać
i szybko odgadnąć nazwy kwiatów, to poniżej

zobaczcie jeszcze raz obrazki i spróbujcie nazwać
kwiaty ( lub kto potrafi przeczytać napisy).

6. A TERAZ CIEKAWOSTKI
Czy wiecie drogie dzieci, że krokusy, o których dzisiaj
między innymi opowiadamy, najczęściej spotykane są
w górach? Rosną na pięknych polanach otoczonych
szczytami gór. Takim bardzo ostatnio modnym
miejscem, do którego wszyscy tłumnie zjeżdżają, by
zobaczyć polanę pełną krokusów jest
Dolina Chochołowska zobaczcie sami.

A u nas w Jastrzębiu – Zdroju ? Czy jest takie magiczne
miejsce, pełne kwitnących krokusów?
Spójrzcie? Wiecie już......

Tak jest! To park za hotelem „Dąbrówka”. Zachęcam Was,
jeśli tylko pogoda będzie sprzyjać, do spaceru w tym
miejscu oraz reszty parku. Róbcie zdjęcia ze wspólnych
wędrówek, w których widać wiosenne kwiaty. Czekamy na
Wasze zdjęcia.
7. „Ułóż kwiatka” – zapraszamy Was już do ostatniej
zabawy, tym razem będzie to zabawa matematyczna –
potrzebne są figury geometryczne wycięte z papieru: koło
żółte, oraz jedno koło w dowolnym kolorze, zielony trójkąt
i „chudy” także zielony prostokąt. Na koniec wytnijcie
cztery trójkąty w dowolnym kolorze.
Drogie dzieci, ułóżcie te figury, według poleceń, które za
chwilę przeczytają Wam rodzice.
•
•
•
•

Połóż żółte koło w prawym górnym rogu
Połóż małe kółeczko na środku kartki
Wokół niego ułóż cztery trójkąty tworząc płatki
Pod tym ułóż prostokąt, tworząc łodygę
• Po lewej stronie łodygi połóż trójkąt, tworząc liścia.

Na koniec zachęcamyWwas, by według własnej
inwencji twórczej, dokończyć ten obrazek pod nazwą

„OGRÓD MARZEŃ”
Już nie możemy się doczekać, by zobaczyć Wasze
zdjęcia z tych pięknych prac.
Odczarujmy złą Panią Zimę.
A jeśli macie możliwość wypożyczyć i obejrzeć film
pod tytułem
„TAJEMNICZY OGRÓD”
to skorzystajcie w te chłodne dni, by zobaczyć
opowieść o pięknej przyjaźni i miłości,
która przezwycięża każde zło.

Dziękujemy i do jutra:)

