ZAJĘCIA DO WYKONNIA W DOMU DLA GRUPY DZIECI CZTEROLETNICH (1 – 3 IV 2020)

Temat tygodnia: Wiosenne powroty
ŚRODA – 1 KWIETNIA 2020
1. Drodzy rodzice poszukajcie wspólnie z dziećmi w książkach, gazetach, bądź Internecie
zdjęć ptaków występujących w Polsce. Spróbujcie je wspólnie nazwać, a szczególną
uwagę poświęćcie Kukułce. Możecie też obejrzeć wspólnie film o miejskich ptakach i
krótki film z kukułką:
https://www.youtube.com/watch?v=gjLfDo2YsGE
https://www.youtube.com/watch?v=qG9W69vlmSA
(Kukułka to ptak, który nie buduje gniazda. Swoje jajka podrzuca do gniazd innych
ptaków. Obserwuje się też zwyczaj wyrzucania przez kukułkę jajek innych ptaków z ich
gniazd.)

(źródło: http://ptaki.info/kuku%C5%82ka)
2. Przygotujcie kolorowe, białe, szare lub inne kartki, nożyczki, kredki i klej. Wspólnie z
dziećmi narysujcie około 15- 20 jajek na przygotowanym papierze i powycinajcie je.
Policzcie ile jajek udało się wam przygotować. Następnie na czystej kartce narysujcie
wspólnie kilka koszyczków lub gniazd i powklejajcie do nich wycięte jajka, tak aby w
każdym koszyczku lub gnieździe była ich różna ilość. Policzcie ile jajek macie w
poszczególnych koszyczkach lub gniazdach.
3. Zapoznajcie się z piosenką o kukułce pod tytułem „Kukułeczka”, dostępnej na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=BjgpDyMVHSs
Po tym ciemnym boru,
kukułeczka kuka,
z ranka do wieczora,
gniazdka sobie szuka.
Kuku! Kuku!
Gniazdka sobie szuka.
A ty, kukułeczko,
co na drzewach siadasz,
jakie ty nowiny
w lesie rozpowiadasz?

Kuku! Kuku!
W lesie rozpowiadasz?
Leciałam ja w maju
z ciepłego wyraju,
zagubiłam w drodze,
ścieżynkę do gaju!
Kuku! Kuku!
Ścieżynkę do gaju!
Zgubiłam ja ścieżkę
do gniazdeczka mego,
teraz latam, kukam,
ot, już wiesz dlaczego.
Kuku! Kuku!
Ot, już wiesz dlaczego.
Kuku! Kuku!
Ot, już wiesz dlaczego.
Kuku! Kuku!
Ot, już wiesz dlaczego.
Kuku! Kuku!
Ot, już wiesz dlaczego.

CZWARTEK - 2 KWIETNIA 2020
1. Drodzy rodzice, wspólnie z dziećmi wykonajcie kilka ćwiczeń logopedycznych, które
znajdziecie w poniżej zamieszczonym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=7jZVm-C5BJ8
2. Zagadki dla dziecka:
Po pniach drzew on skacze. Puka dziobem w korę. Pewnie gdy są chore, jest tych drzew
doktorem. (dzięcioł)
Przybył z ciepłych krajów w czerwonych trzewikach. Gdy ujrzy go żabka, do wody umyka.
(bocian)
Czarno-biały ptaszek lubi domy nasze. Przy oknie, na ścianie muruje mieszkanie z gliny, z
własnej śliny, bez młotka i kielni, jak ten murarz dzielny. (jaskółka)
Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta, a tylko kukułka o tym nie pamięta? (gniazdo)

3. Drodzy rodzice, z okazji międzynarodowego dnia ptaków, przeczytajcie z dziećmi wiersz
Juliana Tuwima „Ptasie Radio”. Możecie też go odsłuchać na podanej poniżej stronie. Po
wysłuchaniu wiersza zadajcie dziecku kilka pytań do tekstu.
https://www.youtube.com/watch?v=A9epL5zIVP4
PTASIE RADIO (Julian Tuwim)
Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju,
Nadajemy audycję z ptasiego kraju.
Proszę, niech każdy nastawi aparat,
Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad:
Po pierwsze - w sprawie,
Co świtem piszczy w trawie?
Po drugie - gdzie się
Ukrywa echo w lesie?
Po trzecie - kto się
Ma pierwszy kąpać w rosie?
Po czwarte - jak
Poznać, kto ptak,
A kto nie ptak?
A po piąte przez dziesiąte
Będą ćwierkać, świstać, kwilić,
Pitpilitać i pimpilić
Ptaszki następujące:
Słowik, wróbel, kos, jaskółka,
Kogut, dzięcioł, gil, kukułka,
Szczygieł, sowa, kruk, czubatka,
Drozd, sikora i dzierlatka,
Kaczka, gąska, jemiołuszka,
Dudek, trznadel, pośmieciuszka,
Wilga, zięba, bocian, szpak
Oraz każdy inny ptak.
Pierwszy - słowik
Zaczął tak:
"Halo! O, halo lo lo lo lo!
Tu tu tu tu tu tu tu
Radio, radijo, dijo, ijo, ijo,
Tijo, trijo, tru lu lu lu lu
Pio pio pijo lo lo lo lo lo
Plo plo plo plo plo halo!"
Na to wróbel zaterlikał:
"Cóż to znowu za muzyka?
Muszę zajrzeć do słownika,
By zrozumieć śpiew słowika.
Ćwir ćwir świrk!
Świr świr ćwirk!

Tu nie teatr
Ani cyrk!
Patrzcie go! Nastroszył piórka!
I wydziera się jak kurka!
Dość tych arii, dość tych liryk!
Ćwir ćwir czyrik,
Czyr czyr ćwirik!"
I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać,
Ćwierkać, czyrkać, czykczyrikać,
Że aż kogut na patyku
Zapiał gniewnie: "Kukuryku!"
Jak usłyszy to kukułka,
Wrzaśnie: "A to co za spółka?
Kuku-ryku? Kuku-ryku?
Nie pozwalam, rozbójniku!
Bierz, co chcesz, bo ja nie skąpię,
Ale kuku nie ustąpię.
Ryku - choć do jutra skrzecz!
Ale kuku - moja rzecz!"
Zakukała: kuku! kuku!
Na to dzięcioł: stuku! puku!
Czajka woła: czyjaś ty, czyjaś?
Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś, to wyłaź!
Przepióreczka: chodź tu! Pójdź tu!
Masz co? daj mi! rzuć tu! rzuć tu!
I od razu wszystkie ptaki
W szczebiot, w świegot, w zgiełk - o taki:
"Daj tu! Rzuć tu! Co masz? Wiórek?
Piórko? Ziarnko? Korek? Sznurek?
Pójdź tu, rzuć tu! Ja ćwierć i ty ćwierć!
Lepię gniazdko, przylep to, przytwierdź!
Widzisz go! Nie dam ci! Moje! Czyje?
Gniazdko ci wiję, wiję, wiję!
Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydź się, wstydź się!"
I wszystkie ptaki zaczęły bić się.
Przyfrunęła ptasia milicja
I tak się skończyła ta leśna audycja.
4. Praca plastyczna do wykonania. Przygotujcie szablon ptaka wycięty z kartonu lub grubego
papieru, kredki, klej, nożyczki, farby lub inne dostępne w domu materiały, którymi dziecko
będzie mogło ozdobić ptaka. Poniżej znajdują się przykładowe zdjęcia z takimi ptakami.

(źródło: http://mzszoi-krosno-plastyka.blogspot.com/2017/04/kolorowe-ptaki-ztektury.html)

(źródło: https://www.pinterest.ca/pin/376332112598227049/)
PIĄTEK – 3 KWIETNIA 2020
1. Poniżej znajdą Państwo dwa załączniki do wydruku, na których dziecko ćwiczyć będzie mogło
rysowanie po śladzie. Jeśli nie posiadają Państwo drukarki, proponuję samemu narysować
ołówkiem proste obrazki, które dziecko będzie mogło poprawić kredkami i pokolorować.
2. Zabawa z masą solną. Proszę przygotować masę z podanego przepisu i dokładnie ją
wymieszać :
- 1 szklanka mąki
- 1 szklanka soli
- 0,5 szklanki wody
- dla zapachu i koloru do masy można dodać trochę kawy sypanej lub olejek do ciasta.
Przygotujcie też wałek do ciasta, plastikowe nożyki do wycinania elementów z masy,
wykałaczki do robienia wzorów na masie oraz trochę wody w małym pojemniczku (aby skleić
dwa kawałki masy solnej, w miejscu klejenia smarujemy wodą jak klejem – jeśli nie użyjemy
wody, masa po wyschnięciu się rozklei). Z przygotowanej masy dzieci mogą wykonywać
ptaszki, takie jak na poniższych zdjęciach. Wykonane prace najlepiej suszyć położone na
papierze do pieczenia na ciepłym kaloryferze. Masa schnie kilka dni i po tym czasie
pomalować można ją farbami plakatowymi.

(źródło: https://www.youtube.com/watch?v=IfzvqKAYUyI)

(źródło: https://www.pinterest.de/pin/552887291731150539/)

(źródło: http://sp1sala305.blogspot.com/2018/07/ptaki-z-masy-solnej.html)
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