
26.03. 2020r. Oznaki wiosny : Biedronka

Plan zajęć :

1. Zwracanie uwagi na kalendarz : liczenie miesięcy , dni , ustalanie daty, określenie kiedy 
wypada pierwszy dzień wiosny.: wykorzystanie zwykłego kalendarza.

2. Masażyk relaksujący rodzic – dziecko.

Rodzic wykonuje ćwiczenia  rękoma na plecach dziecka mówiąc:
Biedroneczka mała po trawce biegała. – delikatnie poruszają palcami w różnych 
kierunkach ,
Nóżkami tupała, – naprzemiennie uderzają w plecy otwartymi dłońmi,
rączkami machała. – masują je obiema rękami,
Potem się ślizgała – przesuwają zewnętrzną stroną dłoni do góry,
do góry i w dół. – wewnętrzną w dół,
W kółko się kręciła – rysują rękami koła w przeciwnych kierunkach,
i piłką bawiła. – delikatnie uderzają pięściami,
Gdy deszcz zaczął padać, -stukają palcami wskazującymi z góry na dół,
pod listkiem się skryła – rysują obiema rękami kształt liścia,
i bardzo zmęczona spać się położyła – przesuwają złączone dłonie w jedną i w drugą stronę.

3. Rozmowa na temat wyglądu biedronek : oglądanie obrazków biedronki w książce lub 
internecie .

Jak wygląda biedronka ?

Czy to duży czy mały owad ?

Czy biedronki fruwają?

Czy wszystkie biedronki maja tyle samo kropek?

Informacje uzupełniające przekazywane przez rodzica dziecku:

Nie wszystkie biedronki mają czarne kropki na czerwonym tle. Są też biedronki których skrzydełka 
są żółte, pomarańczowe lub czarne. Kolory to ostrzeżenie dla ptaków , aby nie zjadały biedronek , 
które wydzielają żółtą ciecz o wstrętnym smaku. Biedronka jest pożytecznym owadem, który chroni
rośliny w ogrodach zjadając szkodniki- mszyce.

4.. Zabawa ruchowa : naśladowanie lotu biedronek po pokoju

5. Zabawa przy piosence Bal na łące – można odtworzyć w internecie, 
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

6. Zabawa plastyczna : Biedronka

Potrzebne są : 1 duże czerwone koło i jedno czarne można obrysować talerzyk deserowy i wyciąć 
szablony koła. oraz 1 średnie czarne koło i 4 małe koła. Kolorowy lub biały papier. Klej, mazaki lub
długopis.

1.Kładziemy jako podstawę pracy biały lub kolorowy papier.

2.Na papierze przyklejamy 1 czarne duże koło.

3.Czerwone koło przecinamy na pół i przyklejamy do koła czarnego u góry tak by czerwone 
kółeczko po przecięciu i przyklejeniu utworzyło unoszące się skrzydełka.

4.Na skrzydełku lewym przyklejamy 2 małe kropki, a potem robimy to też na prawym.

5.Połowę średniego koło przyklejamy po przecięciu u góry jako głowę Biedronki i dorysowujemy 
np. mazakami lub długopisem oczka i czułki

6.Można policzyć z dziećmi ilość kropek na skrzydełkach.

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo

