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„Niezapominajki” ”- praca plastyczna z elementami systemem Edukacja przez ruch D.
Dziamskiej. Poznanie wyglądu niezapominajki.

1. Na początek rozwiążcie zagadkę:
Co to za kwiat zza niebieskich płatków patrzy żółtym okiem.
Chociaż maleńka i ubrana skromnie, prosi cichutko
- nie zapomnij o mnie. ( niezapominajka)
2. Obejrzyjcie ilustrację przedstawiającą niezapominajkę (rozwiązanie zagadki). Opowiedzcie
jak wygląda?
- jakiego koloru jest niezapominajka?
- przeliczcie ile ma płatków?

3. Zabawa improwizacyjna z chustami „Taniec niezapominajek”
https://www.youtube.com/watch?v=LEA5wMEi07E

Dzieci leżą na plecach na dywanie trzymają apaszki w dłoni tak, żeby nie było ich widać. W
tle gra muzyka, a rodzic opowiada: Jesteście niezapominajkami na łące, które budzą się do
życia – dzieci wyciągają ręce z zaciśniętymi piąstkami do sufitu, pączki rozwijają się –
powoli rozchylają palce i powstają z nich przepiękne kwiaty – gwałtownie otwierają dłoń. Po
zabawie dzieci wstają i tańczą do dalszej części utworu według własnego pomysłu, trzymając
apaszki w ręku.
4. Zabawa „ Pobawmy się kółeczkami”.
- rysowanie kół w powietrzu,
- segregowanie kół wg określonej cechy np. wielkości, koloru,
5. Zabawa plastyczna „Niezapominajki” – metoda origami płaskie z kół.
Materiały i przybory:
kartka biała A4
kredki pastelowe lub świecowe w różnych odcieniach zieleni
papier kolorowy: żółty, niebieski, zielony
taśma papierowa do przyklejenia kartki
okrągłe przedmioty do odrysowania kół
ołówek
nożyczki
klej, np. Magic
Na żółtym papierze odrysowujemy małe kółko na środek kwiatka. Na niebieskim papierze
odrysowujemy duże kółka, które będą płatkami. Na zielonym papierze kółka średnie- listki
kwiatka. Wszystkie kółeczka wycinamy, poproście rodziców.










WYKONANIE:
- kreślenie kresek z wykorzystaniem muzyki
- dzieci stojąc kreślą rytmicznie palcem raz jednej, raz drugiej ręki pionowe kreski w
powietrzu: https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo&t=433s
- następnie kreślą kredką pastelową lub świecową w różnych odcieniach zieleni, raz jedną, raz
drugą ręką, rytmicznie przy muzyce pionowe kreski na kartce to będzie trawa:
https://www.youtube.com/watch?v=lBMe-vtpySk&feature=share

- dziecko siada na krzesełku i wykonuje niezapominajkę techniką origami przyklejając na
trawie do wierszyka „Kwiatek” recytowanego przez rodzica:
W środku koło, na nim płatek,
drugi płatek, trzeci płatek,
czwarty płatek, piąty płatek,
jeszcze kreska, listek i jest kwiatek.

Przykładowy film jak wykonać kwiatek metoda origami płaskie z kół
https://www.youtube.com/watch?v=b8Hn_f0DBX0

Powodzenia!
Zabawa badawcza
Dzisiaj możecie wspólnie z rodzicami zrobić wspólnie fajną zabawę. Dzięki niej możecie stać
się, choć na chwilę czarodziejami.
PŁYWAJĄCY KWIAT
https://ekodziecko.com/rozkwitajaca-lilia-wodna
Do wykonania eksperymentu potrzebujecie:
- miskę
- wodę
- kolorowe kwiaty z papieru- możecie wykonać wzór z pomocą kogoś dorosłego
Do dużej miski wlewamy wodę, tak by zajmowała połowę jej objętości. Przygotowane z
papieru kwiatki zaginamy w każdym z rogów, po czym delikatnie wkładamy je do miski z
wodą. Obserwujemy jak kwiaty znajdujące się na powierzchni wody rozkwitają.

Udanej zabawy!

