
SKĄD SIĘ BIORĄ MOTYLE

„Gąsienica – tajemnica”      – słuchanie zmodyfikowanego wiersza D. Gellnerowa. 

Jestem sobie gąsienica,
Gąsienica tajemnica.
Nitką się owinę cała,
I w kokonie będę spała.
Gąsienica w środku śpi, 
Zatrzasnęła wszystkie drzwi.

Aż tu nagle – patrzcie teraz,
Ktoś  kokonu drzwi otwiera,
Macha na nas skrzydełkami,
Kto to jest? – Powiedzcie sami!

Tak!  W motyla się zmieniła,
Ta, co się w kokonie kryła.
Teraz fruwa nad łąkami,
Z biedronkami  i pszczółkami.

– Co zrobiła gąsienica?
– Gdzie zasnęła?
– Co się stało, gdy otworzyła drzwi kokonu?
– W co zamieniła się gąsienica?

– z kim teraz fruwa nasza bohaterka?



Poznanie cyklu życia motyla.

Obejrzyjcie razem z rodzicami film o tym, jak z gąsienicy rozwija się motyl.

https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc&feature=youtu.be.                                              

Omówienie cyklu rozwojowego motyla. (jaja, gąsienica, kokon, motyl) na podstawie prezentacji 
multimedialnej                                                                                                                                                           

cykl rozwoju motyla- historyjka obrazkowa

https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc&feature=youtu.be




Gimnastyka buzi i języka-ćwiczenia oddechowe.
Mówimy na wydechu: Niezapominajki są to kwiatki z bajki! Rosną nad potoczkiem, 
patrzą rybim oczkiem (dziecko nabiera powietrze nosem, a podczas recytacji bardzo 
wolno je wypuszcza). Gdy się płynie łódką śmieją się cichutko. I szepcą mi skromnie: 
„Nie zapomnij o mnie”.

 Zabawa "Prawda czy fałsz".Rodzic mówi zdania o łące a dzieci określają ich 
logiczność: prawda – podnoszą rękę do góry, fałsz – kładą ją na kolanach.

Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, koniki polne, motyle.
Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki.
Pod ziemią długie korytarze ryje kret.
Wiosną na łące dzieci lepią bałwana.
Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie.
A żabki chowają się przed nim w trawie i wołają kra, kra. 

KA , k-28 dz.4letnie

KA, K-19 dz.5letnie

KP4, ćw.1i2 s.40-41 dz.5letnie



Zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem gazet „Na wiosennej łące”
R. zaprasza dzieci do zabawy mówiąc: Pachnie łąka, kłania się rumianek, zaprasza 
wszystkich na łąkowy taniec.
Jesteśmy na łące, świeci słońce, oddychamy głęboko. Na hasło:

Wieje wiatr – dzieci dmuchają w gazety by łopotały na wietrze
Pada deszcze – dzieci stukają paluszkami o gazetę
Parasol- dzieci chowają się pod gazetę
Wieje wiatr – dzieci poruszają gazetami
Na koniec dzieci kładą się na plecach i wdychają nosem świeże powietrze, a R. zbiera gazety.

 „Jakie słowo zostało powiedziane dwa razy? – zabawa słuchowa;
(żaba, bocian, żuk, żaba),
(konik polny, łąka, świerszcz, łąka),
(wiosna, zima, wiosna, lato),
(mrówka, mysz, świerszcz, mysz),
(motyl, mak, mrówka, motyl).

Szumiące wierszyki” – utrwalenie wymowy głoski „ż”.
„Idzie wąż wąską dróżką nie porusza żadną nóżką.
Poruszałby gdyby mógł, lecz wąż przecież nie ma nóg”.

„Duża żaba nad kałużą napotkała żuka.
Żuk na nóżki włożył buty, obcasami stukał.
Nad kałużą podskakiwał, żółte buty pokazywał,
aż je usmarował błotem. Oj, co było potem!”

„Jedna żabka z drugą żabką napotkały żuka.
Stał na drodze gorzko płakał, swojej mamy szukał.



Pocieszały żabki żuka: „twoja mama w lesie
widziałyśmy szła z koszyczkiem.
Jeżyn ci przyniesie”.
Żuczek zaraz przestał płakać,
otarł oczy łapką, ale za nim poszedł dalej
podziękował żabkom”.

 „Wiosenne wierszyki” – zabawa artykulacyjna. R. prosi dzieci o 
dokończenie krótkich wierszyków:

Zawitała do nas wiosna,
pani piękna i ...(radosna).

W prezencie przyniosła kwiecie,
by cudnie było na ...(świecie).

Na drzewo i ten krzew szary
rzuciła zielone ...(czary).

Ptaków tłumy czarowała,
piękne nutki ...(darowała).

Zimę i szarą pogodę
wysłała w daleką ...(drogę).

Lata osa koło ...(nosa).



Radują się dzieci, gdy słonko mocno... (świeci).

„Ile motyli na łące?” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.

 

Dzieci poruszają się w rytmie podanym.  Na hasło Ile motyli na łące? dzieci zatrzymują się,
a R. wystukuje określoną liczbę dźwięków, np. 3. Zadaniem dzieci jest policzenie, 
powiedzenie i pokazanie na palcach liczby usłyszanych dźwięków.

Improwizacje taneczne z wykorzystaniem utworu „Lot trzmiela”
R. włącza nagranie utworu. Dziecko wykonuje własną improwizację taneczną.

Lot trzmiela
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=Q3jBhSFZTDM&feature=emb_title

Ekspresowe motylki: zamocz rączki w farbie...

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=Q3jBhSFZTDM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Q3jBhSFZTDM


...następnie odbij je tak, aby utworzyły "skrzydła" motyla. Dorysuj tułów, 
głowę i czułki.
Motyl gotowy!
Błyskawiczne malowanie, nawet dla bardzo zajętych parolatków

Życzę miłej zabawy
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