Wiosenne powroty

Wołanie wiosny
1. Wskazywanie na rysunkach: słowika, wróbla, jaskółki, bociana.
Kolorowanie rysunków ptaków, które powracają do Polski wiosną. Nazywanie
ptaków przedstawionych na zdjęciach. Rysowanie po śladach ramek zdjęć.
Karta pracy, cz. 3, s. 65.

2. Proponuję wykonanie pracy plastycznej „Bocian”.
Potrzebne dziecku będą: kolorowy / wybór koloru należy do dziecka/i
czerwony karton; klej; nożyczki; czarny flamaster; 4 płatki kosmetyczne.

Propozycja wykonania prac
• Proszę o przypomnienie cech ptasich na podstawie wyglądu bociana.

Dziecko ogląda zdjęcie, wskazuje części ciała bociana i nazywa je (skrzydła, dziób, kończyny
zakończone szponami, pióra…). Podkreśla, że bocian jest ptakiem, bo ma wszystkie cechy
ptasie.
Sposób wykonania pracy:
- przygotuj wszystkie potrzebne przybory
- rozetnij jeden płatek na dwie części
- z kolejnego płatka odetnij pasek /będzie to szyja bociana/
-z czerwonego kartonu wytnij mały, długi trójkąt, dwa cienkie prostokąty
- z wyciętych części ułóż sylwetkę ptaka /lecący lub stojący/
- przyklej części na kolorowym kartonie
- dorysuj czarnym flamastrem piórka i oczko bocianowi
Pozostałe elementy dziecko może dorysować lub wyciąć i nakleić według własnej inwencji.
Życzę udanej pracy.

3. Proszę o wykonanie zadań z Karty pracy, cz. 3, s. 66.
Proszę o połączenie fragmentów obrazków z dołu karty z odpowiednimi
pustymi miejscami na dużym obrazku.

4.Proszę o przeczytanie zagadek dziecku. Pierwsze litery rozwiązań zagadek
utworzą hasło, litery należy wpisać w tabelkę.
1. Gadatliwa, bystrooka, lubi błyskotki, bo to jest….
2. Dzięki niej na zimę masz czapkę i szalik.
Gdy w góry pojedziesz, ujrzysz ją na hali.

3. Małe szare ptaki, wiecie dobrze sami,
Przez okrągły roczek pozostają z nami.
4. Skórkę mam grubą ,zieloną.
Środek miękki i czerwony.
Pestki czarne też we mnie są.
Czy już ktoś odgadł nazwę mą?
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Czy ten ptak odlatuje na zimę?

Drogi Rodzicu!
Zagadki werbalne bardzo często są wykorzystywanie w pracy przedszkola.
Rozwiązywanie zagadek werbalnych wymaga angażowania procesów
myślowych w celu domyślania się, o czym jest mowa w podanym tekście.
Zagadki są zaliczane do najtrudniejszych form zabaw dziecięcych, to jednak
najbardziej aktywizują i rozwijają procesy myślowe biorące w odgadywaniu.
Zagadki – zdaniem prof. St. Szumana – mają nie tylko uczyć dzieci myślenia,
ale także bawić.
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