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Gadający ptak-papuga

TEMAT ZAJĘĆ
Gadający ptak-papuga
CELE
Dziecko:
•

przeczyta z rodzicem wiersz pt.: „Papuga” J. Brzechwa

•

jest ciekawe świata zwierząt

•

posiada podstawową wiedzę ma temat papug

•

nazywa i wskazuje kolory podstawowe

•

tworzy efekty kolorystyczne

•

rysuje linie nieregularne, nie odrywa narzędzia pisarskiego od podłoża

ŚRODKI DYDAKTYCZNE – (PODAĆ ŹRÓDŁA I AUTORÓW NA KOŃCU KONSPEKTU)
•
•

farby
Wiersz „Papuga” J. Brzechwa

OPIS PRZEBIEGU ZAJĘĆ
1. „Kolorowe papugi” – zapoznanie z wyglądem i zwyczajami papugi. Utrwalenie znajomości
kolorów podstawowych. Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami papugi. Utrwalenie znajomości
kolorów podstawowych. Rodzic prezentuje dziecku zdjęcia wybranych papug: ary, nimfy,
żako, kakadu, barabandy, papużki nierozłączki. Rodzic i dziecko prowadzą swobodną
rozmowę na temat wyglądu papug, zwraca uwagę na ich ubarwienie.
2. „Ara – porozmawiaj z nami zaraz” – wdrażanie do wyraźnego mówienia.
Papuga
Jan Brzechwa

„Papużko, papużko,
Powiedz mi coś na uszko”
„Nic nie powiem, boś ty plotkarz,
Powtórzysz każdego kogo spotkasz”

Rozmowa na temat umiejętności papug.
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3. „Papuga” – praca plastyczna z wykorzystaniem barw podstawowych, obserwowanie efektów
plastycznych, doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem. Dziecko otrzymuje kartę
z wyciętym konturem papugi (bez dzioba), przymocowanym do kartki spinaczami. Nanosi
farbę na kartkę, mieszając przy tym kolory. Przyklejamy papudze dzioby i oczy oraz
dorysowujemy nogi.
4. „Wąż” – usprawnianie małej motoryki, kreślenie linii ciągłych nieregularnych.
Wąż
Ludwik Jerzy Kern

Idzie wąż wąską dróżką.
Nie porusza żadną nóżką,
Poruszałby, gdyby mógł,
Lecz wąż przecież nie ma nóg.

Źródła: Plac Zabaw, Trzylatek, Wyd. WSiP
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