ŚPIĄCY MIŚ -słowa J. Bernat
1. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
zbudź się, misiu, zbudź.
Pogłaskała słonkiem,
dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem,
zbudź się, misiu, zbudź się, misiua on śpi i już!
2. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
zbudź się, misiu, zbudź.
Burzą grała, grzmiała,
gromem zahuczała,
zbudź się, misiu zbudź, zbudź się, misiua on śpi i już!
3. Nadleciała pszczółka mała:
zbudź się, misiu, zbudź.
Bzyku bzyk do ucha,
widział kto leniucha?!
Ledwie pszczółka bzy, bzyknęła,
niedźwiedź krzyknął: m i ó d!

https://www.youtube.com/watch?v=Fjj9wt44BO8

„Przyszła wiosna do niedźwiedzia” – zabawa muzyczno-ruchowa.
Posłuchajcie piosenki , a następnie spróbujcie naśladować jej treść ruchem.
1. Przyszła wiosna do niedźwiedzia: Dziecko maszeruje
zbudź się, misiu, zbudź.
Pogłaskała słonkiem: Zatrzymują się, wyciągają do góry ręce – naśladują
świecące słońce.
Dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem: Poruszają ręką przy uchu, jak
dzwoneczkiem.
zbudź się, misiu, zbudź się, misiu – Wyciągają rękę przed siebie – wskazują
misia.
a on śpi i już! Składają dłonie i przykładają do policzka,
ilustrując zasypianie.
2. Przyszła wiosna do niedźwiedzia: Dziecko maszeruje
zbudź się, misiu, zbudź.
Burzą grała, grzmiała: Wyciągają ręce do góry i gną się jak drzewa na
wietrze.
gromem zahuczała: Tupią nogą.
zbudź się, misiu, zbudź się, misiu – Wyciągają rękę przed siebie – wskazują
misia.
a on śpi i już! Składają dłonie i przykładają do policzka,
ilustrując zasypianie.
3. Nadleciała pszczółka mała: Dziecko maszeruje
zbudź się, misiu, zbudź.
Bzyku bzyk do ucha: Machają rękami jak skrzydełkami
widział kto leniucha?! Wyciągają rękę przed siebie – wskazują misia.
Ledwie pszczółka bzyk, bzyknęła: Dziecko wykonuje jeden obrót.
niedźwiedź krzyknął: m i ó d ! Budzą się i krzyczą: „miód”.
Odpowiedzcie proszę na pytania:
–jaka pora roku przyszła do niedźwiedzia?
– czym wiosna pogłaskała niedźwiedzia
– kto obudził misia?

Co się dzieje wiosną autor: Bożena Forma
Kiedy zima odchodzi,
słońce mocniej przygrzewa.
Rośnie trawa zielona,
widać pąki na drzewach.
Powiewa ciepły wietrzyk,
opowiada o wiośnie.
Tańczą chmurki na
niebie,
ptaki śpiewają radośnie.

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=wie_34_00071&k=k0203&d=wie

Co się dzieje wiosną-zabawa dydaktyczna.

Po przeczytaniu wiersza przybliżamy dziecku informacje o zmianach
zachodzących w przyrodzie.
Jakie są oznaki wiosny, co dzieje się za oknem.
Opowiadamy że w parkach, lasach i na łąkach kwitną już kwiaty,
pojawiają się pierwsze pąki na drzewach a na łąkach robi się zielono.
Słońce coraz mocniej grzeje. Przylatują ptaki z ciepłych krajów a
zwierzęta budzą się z zimowego snu.
Dookoła robi się pięknie i kolorowo, słychać śpiew ptaków.
Pytania:
-co mocniej grzeje
-kto radośnie śpiewa
-jaki kolor ma trawa
-co rośnie na drzewach
-gdzie tańczą chmurki
-czy wieje wiatr
Cel zabawy
-rozwijanie mowy czynnej i biernej
-poszerzanie zasobu słów
-nauka skupienia uwagi

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/1489-wiersze-zwizane-ztematem-qwiosnaq

Zabawa plastyczna „ motyl”

Pomoce:
- rysunek motyla x2
-niebieska kredka
- wydzieranka z kolorowego papieru
-klej
Opowiadamy dziecku, że znaleźliśmy obrazek na którym motyl nie ma
kolorów, ponieważ wiał wiosenny wiatr i je zdmuchnął. Naszym zadaniem
będzie sprawić żeby motylek był znów piękny i kolorowy. Drukujemy
rysunek motyla dwa razy, jeden dla nas a drugi dla dziecka. Pokazujemy
dzieciom, gdzie motylek ma skrzydełka a gdzie „brzuch” i prosimy żeby
pomalowały „brzuszek” motylka niebieską kredką (my też rysujemy).
Następnie smarujemy klejem skrzydła motyla i przyklejamy kolorową
wydzierankę. Teraz motylek jest kolorowy i szczęśliwy.
Cel zabawy
-rozwijanie sprawności ruchu rąk
-koordynacja ruchu oko-ręka

Zabawa na spostrzegawczość
dopasuj do odpowiedniego obrazka.
Pokazujemy dziecku obrazki ,na jednym jest drzewo zimą a na
drugim wiosną. Mówimy dziecku, że jego zadaniem będzie
dopasowanie obrazków ubrań do odpowiedniego rysunku wiosny
lub zimy. Opowiadamy jaka jest różnica między tymi porami roku.
Zachęcamy do samodzielnych wypowiedzi. Z dołączonych poniżej
ilustracji wycinamy małe obrazki ubrań. Staramy się pomóc
dziecku, aby odpowiednio je dopasowało.
Przykładowe pytania do ilustracji:
-jaka jest pogoda( ciepło, zimno)
- jak się ubieramy zimą a jak wiosną
-czy ubierzemy rękawiczki kiedy jest ciepło
Cel zabawy
-rozwój procesów poznawczych
-ćwiczenie spostrzegawczości

obrazki do wycięcia

Zabawa ruchowo-naśladowcza.
Jest piękna pogoda i zwierzątka wybrały się na wiosenny spacer.
Naśladowanie głosów zwierząt. Opowiadamy, demonstrując prawidłową
artykulację i odpowiednie ruchy zwierząt:
bocian
-rozgląda się wokoło i głośno klekoce
–kle, kle (ręce wyprostowane do przodu tworzą dziób bociana i klaszczą
naśladując klekotanie)
kukułka -siada na gałązce i głośno kuka
–ku-ku, ku-ku (ręce tworzą małe skrzydełka, dzieci naśladują kukanie)
kaczka
-rozgląda się wokoło i głośno kwacze
–kwa, kwa (ręce w bok z jednoczesnym poruszaniem się w różnych
kierunkach po sali, naśladując kwakanie)
żabka
-skacze po podłodze i rechocze
- kum , kum, kum (skaczą w różnych kierunkach po całej sali)
konik
-biega po sali
-parskają ( dzieci biegają ,
naśladują odgłos zmęczonego
konika)

https://www.wckp.lodz.pl/sites/default/files/
Ma%C5%82gorzata%20Marczak%20.pdf

Cel zabawy:
-rytmizacja gestykulacyjna do słów,
- usprawnianie motoryki dużej
- koordynacja ruchowa
-budowanie pozytywnego nastroju

