CZWARTEK 2.04.20r.

Dzień dobry,
Kochane dzieci w dniu dzisiejszym będziecie dobrze się bawić śpiewając
piosenkę i pokazując do niej oraz będziecie ćwiczyć zmysł dotyku.

Rodzicu przygotuj: nagranie piosenki (https://www.youtube.com/watch?v=4RrpP7AifQ), pudełko po chusteczkach, włóczki i kawałek wełnianych ubrań (jeśli takie są w
domu), obrazek owieczki (zał. 1), sznurek, wydrukowane kontury owieczki (zał. 2), watę
lub włóczkę, klej, nożyczki.
Życzymy miłej zabawy!
Temat: Wełniane owieczki
1. Nauka piosenki "Czarny baranie"
Proszę przygotować nagranie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=4RrpP7-AifQ
Rodzicu proszę puścić dziecku za pierwszym razem piosenkę z obrazem. Za kolejnym
razem już samą piosenkę i prubójcie ją razem śpiewać pokazując.

Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie?
We młynie, we młynie, mój miły panie. (2x) - kręci rękami w koło
Cóżeś tam robił, czarny baranie?
Mlął mączkę, miął mączkę, mój miły panie. (2x) - robi kołowrotki z rąk
Cóżeś tam pijał, czarny baranie?
Miodeczek i mleczko, mój miły panie. (2x) - pokazuje jak pije
Jak cię tam bili, czarny baranie?
Łup cup cup, łup cup cup, mój miły panie. (2x) - klaszcze w ręce
Jakżeś tam bekał, czarny baranie?
Mek mek mek, mek mek mek, mój miły panie. (2x)

Jakżeś uciekał, czarny baranie?
Hop sasa do lasa, mój miły panie. (2x) - podskakuje

2. Zabawa badawcza "Pudełko z niespodzianką"
Proszę przygotować: pudełko po chusteczkach, włóczki i kawałek wełnianych ubrań (jeśli
takie są w domu), obrazek owieczki (załącznik 1).
Rodzicu proszę włożyć do pudełka włóczki i kawałki ubrań, nie pokazywać daiecku.
Następnie proszę zawołać dziecko i powiedzieć mu: włóż rękę do środka i podotykaj to
co tam jest, nie wyciągając ze środka. Powiedz co to może być. Jak myślisz z czego robi
się włóczkę czy takie materiały? Pokaż obrazek owieczki.
3. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania "Na pastwisku"
Rodzicu wcześniej wyznacz jakieś miejsce za pomocą sznurka, które będzie zagrodą i
przygotuj następujące nagranie .
Proszę powiedzieć dziecku: kiedy muzyka zacznie grać będziesz chodzić po całym
pokoju na czworakach, gdy zatrzymam muzykę i powiem "Uwaga wilk", ty musisz uciec
do zagrody, która znajduje się tutaj (miejsce wyznaczone przez sznurek) itd.
4. Praca plastyczna "Owieczka"
Proszę przygotować: wydrukowane kontury owieczki (załącznik 2), watę lub włóczkę,
klej, nożyczki.
Rodzicu ponacinaj trochę włóczki

powiedz dziecku, aby usiadło przy stole. Teraz

będziecie robić własną owieczkę. Staraj się jak najmniej pomagać dziecku. Niech ono jak
najwięcej zrobi samo.
Jeśli dziecko będzie chciało może dorysować trawę owieczce i pomalować jej mordkę.

Załącznik 1

Załącznik 2

