Propozycje zabaw dla dzieci 3 – letnich
15.04.2020 (czwartek)

1. Ćwiczenia grafomotoryczne Skoki żabki.
Dziecko rysuje pośladzie skoki żabki.
Dodatkowa propozycja ćwiczeń w zał.1

2. Zabawa matematyczna Żabki w stawie.
Będziemy potrzebować: niebieską kartkę w kształcie stawu (owalna),
5 obrazków żabek (lub 5 zielonych nakrętek).
Rodzic podaje dziecku kartkę w kształcie stawu i prosi, aby dziecko
umieściło w stawie dwie żabki. Doskoczy do nich jeszcze jedna żabka. Ile
jest teraz żabek? Rodzic może modyfikować w dowolny sposób zarówno
liczbę dodawanych, jak i odejmowanych obrazków żabek.
3. Rozwiązywanie zagadek dotyczących ptaków wracających na wiosnę.
Rodzic odczytuje zagadki.
Ma długie czerwone nogi,
długi dziób.
Choć żabek nie lubi,
to czasem je zje. (bocian)

Śpiew tego ptaka leci wysoko do słonka,
bo właśnie wołamy na wiosnę... (skowronka)

Ptaszek ten nie jest duży, nie stoi na półkach
i choć, nie wiem czemu, robi kółka,
to wiadomo, że to... (jaskółka)

Ptaszek, o którym myślę, boi się huku,
a oprócz tego często woła: kuku, kuku. (kukułka)

4. Zabawa ruchowa Wszystko co lata.
Na klaśnięcie dzieci naśladują lot ptaków, na tupanie – lot śmigłowca, na
uderzenie w uda – rakiety, a na dźwięk uderzenia dłońmi w stół naśladują
lot samolotu.

5. Praca plastyczna Pan Bocian
Do wykonania bociana potrzebujesz: 2 białe kartki z bloku A4, czarny
i czerwony papier, nożyczki, klej. Opcjonalnie czarna i czerwona farbka
lub tusz do malowania, jeśli nie masz kolorowych kartek.
Podstawą naszego bocian jest stożek. Wykonujemy go z białej kartki
zwijając ją do środka i podklejając na końcu boki. Zrobienie stożka z
papieru jest bardzo prostym zadaniem. Na pewno sobie z nim poradzicie,
ale możecie też skorzystać z gotowego szablonu stożka do wydruku.
Jeśli Wasz stożek jest już wycięty i sklejony zabieramy się za skrzydła.
Rysujemy na kartce od jednego boku do drugiego duży łuk, a następnie
linię falistą po środku i na dole. Możesz zerknąć na zdjęcia poniżej.
Z białej kartki wycinamy okrągłą głowę, a z czerwonej długie nogi
i dziób. Nogi będziemy potem zginać w harmonijkę, a dziób najłatwiej
wyciąć w długi trójkąt ze kawałka złożonej na pół czerwonej karteczki.
Poniżej widać szablon naszego bociana. Oczy wycięliśmy z czarnego
i białego papieru, ale można je też narysować pisakiem lub kredką.
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