23 kwietnia
Witam wszystkich serdecznie w czwartek.

•

Zabawa na powitanie – „Lubisz czy nie lubisz?”

Rodzic zadaje pytania, a dzieci odpowiadają, jednak w nietypowy sposób. Jeżeli coś
lubią - to siedzą w siadzie skrzyżnym i klaszczą w dłonie, jeżeli nie lubią – kładą się
na plecach i wykonują nóżkami takie ruchy jakby jechały na rowerku (niby proste,
a można się zmęczyć ;) )
Przykładowe zdania:
- Czy lubisz truskawki?
- Czy lubisz czuć zapach dymu?
- Czy lubisz śmieci na placu zabaw?
- Czy lubisz latem lizać lody?
- Czy lubisz czysty, zielony trawnik? Itp.

•

Opowieść ruchowa „Wiosenna pobudka”

Dzieci kucają, lekko pochylają głowy i zamykają oczy. Rodzic rozpoczyna
opowiadanie:
Jesteś pączkiem wiosennego kwiatka, który jest uśpiony porannym chłodem.
Ale gdy poranne słońce dotyka swoimi promykami kwiatu, wtedy budzi się,
prostuje i rośnie – dzieci wstają, ręce mają opuszczone. Promienie słońca są
coraz cieplejsze i weselsze, zapraszają kwiaty do zabawy – dzieci unoszą

powoli ręce w górę i odchylają je lekko do tyłu – rozchylają płatki do słońca,
powoli obracają się w kole. Zmęczone zabawą, z nadejściem nocy, zamykają
płatki i idą spać – dzieci opuszczają ręce, kucają i zamykają oczy.

•

Chcemy mieć czyste powietrze. Rozmowa o zanieczyszczaniu powietrza przez
ludzi.
Drodzy Rodzice, porozmawiajcie z dziećmi o tym, jak ludzie zanieczyszczają
powietrze (na podstawie obrazków).

Dzieci oceniają, czy powietrze w ich okolicy jest czyste i czy dobrze się nim
oddycha.

•

Zabawa z wykorzystaniem zmysłu węchu – „Co to za zapachy?”
W przedszkolu na dziś z pewnością zorganizowałabym dla Dzieci słoiczki
zapachowe. Ale może Rodzice znajdą chwilkę i też takie słoiczki przygotują?
Albo chociaż uda się przygotować kilka przedmiotów do „zbadania” ich przy
pomocy zmysłu węchu.
Dzieci wąchają zapachy wydzielane przez różne substancje, np.: perfumy,
rozgnieciony czosnek, utarty chrzan, płyn do płukania tkanin, odświeżacz
powietrza, zapachowe zawieszki samochodowe, skórkę cytrusów, kapustę
kiszoną itp., które Rodzic umieszcza w słoiczkach (z zakrętkami). Odkręcają

słoiczki, wąchają i odgadują, co to za zapach.
•

Zabawa z wykorzystaniem zmysłu węchu – Jak pachnie…?
Potrzebne będą słoiczki zapachowe z wcześniejszej zabawy, zielone i czarne
paski z kolorowego papieru. Dzieci jeszcze raz wąchają zawartość słoiczków
i oceniają, czy dany zapach jest przyjemny, czy im się podoba. Do każdego
zapachu dobierają kolor, który do niego pasuje (jeśli jest przyjemny – kolor
zielony, jeśli nieprzyjemny – kolor czarny). Następnie przyklejają kolorowe
paski na odpowiednich słoiczkach.

•

Ptak cudak z recyklingu

Potrzebne będą wycięte elementy, klej, plastikowa butelka o pojemności 0,33 l,
kolorowa bibuła, piórka.

A powstać może taki oto „Ptak-cudak”

Dzieci:
− odkręcają korek butelki,
− wypełniają butelkę skrawkami kolorowej bibuły, Rodzice wycinają elementy
obrazka ptaka cudaka, a dzieci przyklejają je w miejscach wskazanych w instrukcji,
− naklejają obrazki oczu i piór w wybranych przez siebie miejscach
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