
Czwartek, 8.04.2021

Temat kompleksowy: WIOSENNY OGRÓD

Nasz dzisiejszy temat dnia: Wiosna w ogrodzie

1.Powitanie piosenką „ Kto puka do drzwi?”. Próba zilustrowania piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=ZGZ-ZjH_UtE&list=RDZGZ-ZjH_UtE&start_radio=1

2. „ Wiosna w ogródku” – zajęcia z profilaktyki logopedycznej

W ogródeczku na rabatkach Dzieci mówią: bzzzzz – zęby mają złączone, usta rozciągięte  
w   uśmiechu, język za dolnymi zębami

Pszczółki marzą już o kwiatkach!

Tu stokrotki, wąchają kwiatki – wdech przez nos, długi wydech przez usta

A tam bratki wąchają kwiatki – wdech przez nos, długi wydech przez usta

Pięknie pszczółkom pachną kwiatki!  wąchają kwiatki – wdech przez nos, długi wydech przez usta

A znów krecik ryjkiem małym robią ryjek z ust i poruszają nim w różne strony

Tunel drąży doskonały:

Kopie w prawo, sięgają językiem jak najdalej do prawego kącika warg

Kopie w lewo, sięgają językiem jak najdalej do lewego kącika warg

I pracuje na całego!!!

3. „ Ogrodnicy” – słuchanie wiersza

Idą, idą ogrodnicy. Tup!

Niosą grabki i łopatki. Hej!

Będą spulchniać ziemię,

Aby lekko było jej.

Puk, puk, puk, łopatką.

Szu, szu, szu grabkami.

Tryśnie woda z koneweczki

Na nasze grządeczki.

https://www.youtube.com/watch?v=ZGZ-ZjH_UtE&list=RDZGZ-ZjH_UtE&start_radio


Rozmowa kierowana pytaniami:

- o kim był wierszyk?

- co nieśli ogrodnicy?

- jaki pukali łopatkami?

- jak szurali grabkami?

- na co tryskała woda z konewki?



4. „ Narzędzia ogrodnika”  -zabawa dydaktyczna ( załączniki)

Rodzic rozkłada w szeregu obrazki i nazywa przedstawione na nich przedmioty: grabie, łopata, 
taczki, kalosze, konewka, doniczka. Prezentuje zarówno narzędzia dorosłe jak i dziecięce. 
Dziecko wskazuje i nazywa przedmioty na obrazkach. Rodzic zasłania dziecku oczy i zabiera 
jeden obrazek. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie czego brakuje. Zabawę powtórzyć 
kilkukrotnie. Świetna zabawa, uwielbiana przez dzieci w przedszkolu  

5. Karta pracy – Zaprowadź Panią wiosnę do konewki. ( załącznik)

6. Instrumentacja do piosenki „ Wiosenny koncert” 

„KONCERT NA ŁĄCE” sł. i muz. Klaudia Kurjan

Przygotuj instrumenty: trójkąt lub dwie łyżki metalowe, bębenek lub pudełko 
po butach, oraz cymbałki lub swój głos jeśli nie posiadacie cymbałków. 
Podczas śpiewania części I, dzieci wykonują ruchy opisane poniżej. Podczas 
śpiewania części II, dzieci grają na instrumentach.

Część I
Dzisiaj wszystkich zapraszamy,
bo na łące koncert gramy.
/maszerujemy rytmicznie w miejscu/
Rozłożone instrumenty,
/pokazujemy na instrumenty/
każdy muzyk jest przejęty.
/łapiemy się za głowę/

Dzisiaj wszystkich zapraszamy,
bo na łące koncert gramy.
/maszerujemy rytmicznie w miejscu/
Już orkiestra jest gotowa,

/zatrzymujemy się i kładziemy ręce na biodra/ 
dyrygenta na przód woła.
/pokazujemy jedną ręką na dyrygenta/

Wszyscy już gotowi? Tak, tak, tak!
/Dyrygent zadaje pytanie, dzieci odpowiadają „tak, tak, tak!”/
Instrumenty w dłoń! Daj nam znak!

/Dyrygent oznajmuje „Instrumenty w dłoń!, dzieci odpowiadają „daj nam znak” i siadają przed 
instrumentami/

Część II
Trójkąt gra, raz i dwa,
/gracie na trójkącie lub uderzacie dwa razy łyżkami o siebie /
Bębny brzmią, bam, bam, bam,



/gracie na bębnie, lub pudełku 3 razy na słowo:  „bam, bam, bam”/
Dzwonki stroją dźwięki: re, mi, fa.
/gracie na  cymbałkach dźwięki D, E, F, lub śpiewanie la,la,la/

7. Dodatkowo dla chętnych w załącznikach gra „ Cienie narzędziowe do wydruku”, oraz 
kolorowanka „ Ogrodnik”.

Życzymy miłej, owocnej, muzycznej zabawy! Czekamy na wiadomości jak Wam idzie  
Nie zwalniajcie tempa.

p. Paulina, p. Malwina 


