
Data: 07.04.2021 - Środa 

Temat dnia : Ptasie trele.

Cele ogólne:
- rozwijanie sprawności rąk,
 - poszerzanie mowy czynnej,
- prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski f.

Cele operacyjne
Dziecko:
- wykonuje bociana z elementów,
- tworzy przeczenia do podanych określeń przymiotnikowych,
- wie, jak prawidłowo artykułować głoskę f.

Przebieg dnia:

1. Zabawa na powitanie – Re, re, kum, kum.

Dzieci  w  przysiadzie  podskakują  po  całej  sali,  udając  żaby.  Gdy  spotkają  na  swojej
drodze  inną  żabę,  witają  się:  jedno  pozdrawia,  mówi:  Re,  re,  drugie  odpowiada  na
pozdrowienie: Kum, kum.

2. Ćwiczenia grafomotoryczne Skoki żabki.

Arkusz szarego papieru, zielony mazak lub pastele olejne, sylweta zielonej żaby.
Na dużym arkuszu papieru zawieszonym na ścianie przyklejamy z lewej strony sylwetę
zielonej żaby i rysuje szlaczek z linii  zaokrąglonych od góry  –  imitujący skoki żaby,
tworząc małe,  a  potem coraz większe skoki  żaby.  Dzieci  rysują  podobny szlaczek w
powietrzu. Następnie podchodzą do arkusza umocowanego na ścianie i rysują grubym
zielonym mazakiem po zaznaczonym przez N. śladzie. 

3. Zabawa ruchowa Przylot bocianów.

Dzieci biegają po sali i machają szeroko rozpostartymi ramionami, udając lecące bociany.
Na hasło N.:  Gniazdo –  lądują, składając skrzydła blisko ciała, i stają na jednej nodze
(druga może być ugięta w kolanie), głośno przy tym klekocą z radości.

4.Zabawa dydaktyczna Przeczenia.

Dzieci dopowiadają przeczenia do podanych przez N. słów: nieszybki (wolny), nieciepły
(zimny),  niemały  (duży),  niestary  (młody),  niemokry  (suchy),  niewesoły  (smutny),
niedaleki (bliski), niebiedny (bogaty), niedługi (krótki) itp. 



5. Zabawa ruchowa Wszystko co lata.

Instrumenty perkusyjne (trójkąt, grzechotka, gwizdek, tamburyn).
Na dźwięk trójkąta dzieci naśladują lot ptaków, na dźwięk grzechotki – lot śmigłowca, na
dźwięk gwizdka – rakiety, a na dźwięk tamburynu naśladują lot samolotu.

6. Wykonanie pracy plastycznej „Pan bocian“- rozwijanie sprawności rąk. Łączenie
elementów  zgodnie  z  instrukcją  i  sklejanie  ich  ze  sobą.  Przedstawiamy  trzy
propozycje i zachęcamy do wspólnej zabawy, przy wykonywanie pracy dzieci będą
potrzebowały pomocy rodzica.

  

 



7. Zabawa ruchowa Raz, dwa, trzy, bocian patrzy.

Opaska z czerwonym dziobem bociana.
Dzieci są żabkami. Poruszają się,  skacząc w przysiadzie po całej  sali,  gdy dziecko w
opasce (bocian)jest odwrócone do nich tyłem i mówi: Raz, dwa, trzy, bocian patrzy! Gdy
bocian odwraca się  –  żabki zastygają w bezruchu. Dziecko, które się poruszy, zakłada
opaskę i przejmuje rolę bociana.

8. Ćwiczenia ortofoniczne z zastosowaniem wiersza B. Szelągowskiej Ptasie trele.

N. prezentuje wiersz i pyta dzieci: Czym zajmowały się ptaki? Powtarza wiersz, a dzieci
powtarzają fragment tekstu: Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni. 

Znów nastała wiosna! 
Ptaki nadlatują. 

A co będą robić? 
Gniazda pobudują. 

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! 
Jakie piękne dni! 

Na drzewach wysoko 
albo w trawie – nisko. 

Tak by do swych piskląt 
zawsze miały blisko. 

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! 
Jakie piękne dni! 

Gdy skończą budować, 
jajeczka w nich złożą. 

By było im ciepło, 
na nich się położą. 

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! 
Jakie piękne dni! 

Wykluły się wreszcie 
z jajeczek pisklęta 
i każdy maluszek 
te trele pamięta! 

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! 
Jakie piękne dni!


