
Witam Was  „Zajączki”. 

Zapraszam  do  zapoznania  się,  wybrania  i  wykonania  różnych  zadań,  które  Wam

przegotowałam. Poniżej zamieszczam  propozycje zabaw, zajęć, kart pracy i  kolorowanek

związanych z dzisiejszym  tematem.

Temat dnia: „ W rytmie deszczu”.

1. „Deszczowa muzyka” – zabawa muzyczno – językowa.

Opis zabawy:

Rodzic przygotowuje odtwarzacz CD i puszcza dziecku nagranie. Dziecko słucha odgłosu burzy

oraz wiatru i deszczu. Dziecko próbuje określić i nazwać usłyszane zjawiska. Następnie za pomocą

gazety,  torebki  foliowej,  plastikowej  butelki  stara  się  wydobyć  podobne  dźwięki.   Rodzic

przedstawia krótkie opowiadanie, które dziecko ilustruje dźwiękiem. (Do zabawy możesz zaprosić

rodzeństwo.)

 Rodzic opowiada: 

Wyobraź sobie, że zaczął padać deszcz: kap, kap (dziecko stuka rytmicznie palcami o przedmiot),

deszczowych kropli jest coraz więcej (dziecko szybciej stuka kilkoma palcami o swój przedmiot).

I zerwał się wiatr (dziecko pociera końce gazety o drugi koniec gazety lub szeleści torebką foliową).

Deszcz zmienił się w ulewę (dziecko w jednej dłoni trzyma gazetę, a  drugą, wyprostowaną, uderza

w gazetę) i  burzę. Zobaczyliśmy błyskawicę (dziecko energicznie rozrywa gazetę), a zaraz potem

słychać było grzmot (dziecko mocno miażdży gazetę lub butelkę). Wiatr  (dziecko pociera ręką,

zgnieciony kawałek gazety) ucichł i wyjrzało słońce (dziecko podnosi przedmioty, jakby wychodziło

słońce).

Materiały potrzebne do zabawy:

- odgłosy: burzy, wiatru, deszczu,

- gazeta,

- torebka foliowa,

-  plastikowa butelka.

L  ink do „Odgłosów burzy”:  

https://www.youtube.com/watch?v=6J-9GOGMvRI

Link do „Odgłosów wiatru”:

https://www.youtube.com/watch?v=quD68wcpu9o

Link do „Odgłosów deszczu”:

https://www.youtube.com/watch?v=mbNPNm-ORSM

2. „Muzyczna gimnastyka” -  ćwiczenia w podskokach.

Do zabawy możesz zaprosić rodzeństwo.



L  ink do ćwiczeń gimnastycznych:  

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

3. „Deszczowe pary” – zabawa dydaktyczna.

Opis zadania:

Rodzic drukuje kartę pracy i wycina obrazki. Następnie dziecko  dobiera w pary takie same obrazki.





4.  „Ile kropel deszczu spadło?” - zabawa ruchowa z liczeniem.

Opis zabawy:

Rodzic wyjaśnia dziecku, że kiedy krople deszczu spadają na powierzchnię to się od niej odbijają

i „podskakują” do góry.  Dziecko zamienia się w krople deszczu, w tle z głośnika odtwarzane są

odgłosy  padającego  deszczu.  Rodzic  wyjaśnia  „kropelce”  -  dziecku,  że  jego zadaniem  jest

podskoczyć tyle razy ile usłyszy klaśnięć.  (Do zabawy możesz zaprosić rodzeństwo.)

Link do „Odgłosów padającego deszczu”:

https://www.youtube.com/watch?v=mbNPNm-ORSM

5. „Z małej chmurki” – praca plastyczna.

Opis wykonania pracy plastycznej:

Dziecko  dostaje  chmurki,  wstążki  lub  sznurki,  koła.  Zadaniem  dziecka  jest  skonstruowanie

chmurki, z której pada deszcz – niebieskie kropelki. Do jednej z chmurek dziecko  przykleja  rożnej

długości  wstążki  lub  sznurki,  a  następnie   od  spodu dokleja  drugą  chmurkę,  by  zabezpieczyć

wstążki lub sznurki przed odrywaniem się w czasie poruszania. Na końcach wstążek lub sznurków

dziecko przykleja niebieskie kółka – kropelki. Na górze chmurki rodzic robi dziurkę dziurkaczem,

przez którą przeciąga wstążkę lub sznurek do zawieszenia. Wykonaną pracę można wykorzystać do

zabawy logopedycznej  (pobierając powietrze nosem i  wypuszczając ustami,  można dmuchać na

kółka – kropelki) lub dekoracji pokoju.

Materiały potrzebne do wykonania pracy plastycznej:

- 2 papierowe chmurki wycięte z niebieskiego papieru,

-  8 wstążek lub sznurków o różnej długości,

- 8 kół wyciętych z niebieskiego papieru,

- dziurkacz.

 Szablon chmurki do pracy plastycznej:





Linki do piosenek i filmów związanych z tematem:

1. „Skąd się bierze deszcz?” - piosenka.

https://www.youtube.com/watch?v=rvTLwn27mE4

2. „W deszczowym rytmie” -  piosenka.

https://www.youtube.com/watch?v=wGlxgQlZJe8

3. Miś Uszatek odcinek pt: „ Deszczyk” – bajka.

https://www.youtube.com/watch?v=WV5eFVCi27w

4. „Czy można wychodować deszcz?”  - bajka.

https://www.youtube.com/watch?v=CjaDVgZzEok

Karty pracy.

Poniżej  zamieszczam propozycje  kart  pracy  dla  „Zajączków” związanych  z  dzisiejszym

tematem.   Można  zarówno  wybrać  sobie  jedną  najbardziej  interesującą,  jak  również  wykonać

wszystkie. Wybór należy do Państwa i „Zajączków”. 

1. Narysuj linie po śladzie niebieską kredką, a następnie pokoloruj obrazek.  





2. Narysuj linie po śladzie, a następnie wymyśl, co może powstać z każdej kropelki deszczu.

Dokończ  obrazek według własnego pomysłu.



3. Poprowadź linię od kropelki do chmurki. 



Kolorowanki:

Poniżej zamieszczam propozycje kolorowanek dla „Zajączków” związanych z dzisiejszym

tematem.   Można  zarówno  wybrać  sobie  jedną  najbardziej  interesującą,  jak  również  wykonać

wszystkie. Wybór należy do  „Zajączków”. 





Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

 Polak Magdalena


