
22.04.2020 Ogród Strach na wróble 

 

1. Zwracanie uwagi na kalendarz - liczenie dni tygodnia, miesięcy, ustalanie daty, pory roku, 

pogody panującej za oknem. 

2. Ćwiczenia kształtujące schemat ciała : 

- Powtarzanie ruchów drugiej osoby: zabawa w lustro 

- Imitowanie ruchem różnych czynności i różnych rodzajów chodu: pokaż jak się dyryguje 

orkiestrą , jak skacze żaba, jak wrzuca sie piłkę do kosza, 

- Odnajdywanie drogi w labiryncie ułożonym np z poduszek, 

-Chodzeniem po rozłożonych poduszkach o różnej strukturze materiału, 

-Chód stopa za stopą do przodu i do tyłu. 

3, Przeczytanie wiersza B. Forma: Odwiedziny stracha 

 

Strach na ptaki wam się kłania. 

Dosyć mam już stania w polu. 

W czasie zimy bardzo chętnie, 

miło spędzę czas w przedszkolu. 

 

Mój kapelusz bardzo stary 

i dziurawą mam koszulę. 

Jest mi zimno, a po niebie 

ciągle chmura goni chmurę. 

 

Smutno, szaro jest na polu, 

już zebrano wszystkie plony. 

Zapomnieli o mnie wszyscy, 

jestem bardzo tym zmartwiony. 

 

Zatem proszę was kochani, 

bym pozostać mógł w przedszkolu. 

Chętnie z wami się pobawię, 

dyżurować będę w holu. 

  

 4. Rodzic lub opiekun  kieruje do dzieci pytania: 

- Kto nas dzisiaj odwiedził? 

- Co strach robił w polu? 

- Dlaczego jest mu smutno? 

- Kto o nim zapomniał? 

- Kto boi się stracha i dlaczego? 

Oglądanie wspólnie zdjęć stracha w internecie 

 

6. Praca plastyczna : Strach na wróble 

Stary mop, wieczko z plastikowego pudełka, kolorowy karton, guzik, sznurek, plastelina, 

nożyczki ,klej . 

1.Z kartonu wycinamy oczy brwi , nos oraz muszkę i szyję. 2. Na wieczku od pudełka po 

lodach wyklejamy elementy twarzy. Usta robimy z kawałka sznurka , za źrenice z kulek 

plasteliny. W środek muszki wklejamy guzik. 3. Gotową głowę i muszkę doklejamy do mopa. 

We włosach możemy umieścić spinkę z guzika. Tak wykonanego stracha można umieści np: 

na parapecie z kwiatami lub w ogrodzie zależy od długości szyji stracha ucinamy ją zgodnie z 

potrzebą . 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F


  
 


