PIĄTEK 10.04.2020
Dzień dobry,
Kochane dzieci w dniu dzisiejszym przypomnicie sobie jak wygląda koło, później wykonać
kurki z kółka z pomocą rodzica.
Rodzicu przygotuj: nagrania https://www.youtube.com/watch?v=Eivj-83L_Tw,
https://www.youtube.com/watch?v=MEzNYFnkM70, wycięte koła z kartki A4 1 duże i 1
małe, kolorowa kartka A4 na tło (najlepiej zielona), 2 żółte kółka trochę mniejsze i 1 białe
trochę większe, można też wyciąć jajka z kolorowego papieru, klej, pisak lub długopis czarny,
kredka czerwona, nożyczki.
Życzymy miłej zabawy!
Temat: Kurki z kółka
1. Piosenka „Zając malowany”
Rodzicu przygotuj nagranie https://www.youtube.com/watch?v=Eivj-83L_Tw
Rodzicu powiedz dziecku: pamiętasz jak wczoraj się uczyliśmy piosenki o zajączku?
Dzisiaj sobie ją powtórzymy. Próbujemy razem śpiewać i pokazywać.
2. Zabawa matematyczna „Wszędzie koła”
Rodzicu przygotuj wycięte koła z kartki A4 kolorowej 1 duże i 1 małe.
Rodzicu powiedz dziecku: (trzymając w ręce wycięte koło) powiedz mi czy wiesz co
to jest. Tak, dokładnie to jest koło! Czy mamy w domu jakieś rzeczy w kształcie koła?
Poszukaj i przynieś je tutaj. Teraz spróbuj policzyć ile rzeczy przyniosłeś. Bardzo
ładnie! Podziel koła na mniejsze i większe (można położyć w jednym miejscu duże
wycięte koło a w innym małe). Widzę, że jesteś znawcą kół. Świetnie ci poszło!
3. Zabawa taneczna „Kurki trzy”

Proszę rodzicu przygotuj nagranie https://www.youtube.com/watch?v=MEzNYFnkM70.
Rodzicu powiedz dziecku: teraz się razem pobawimy zróbmy koło i tańczmy razem.
Teraz ustawmy się gęsiego i chodźmy jeden za drugim.
4. Praca plastyczna „Kurki z kółka”

Proszę rodzicu przygotuj: kolorowa kartka A4 na tło (najlepiej zielona), 2 żółte kółka
trochę mniejsze i 1 białe trochę większe, można też wyciąć jajka z kolorowego
papieru, klej, pisak lub długopis czarny, kredka czerwona, nożyczki.
Rodzicu powiedz dziecku: zrobimy teraz wspólnie kurki z kółek. Nacinamy kółka do
połowy, zaginamy go końca nacięcia i mamy skrzydełka. Przyklejamy koła na
kolorową kartkę, możemy też przykleić jajka. Dorysowujemy pisakiem grzebień,
oczy, dziób i łapki, zamalowujemy grzebień czerwoną kredką. Można dorysować też
trawę. Rodzinka kurek gotowa!
Tutaj jest pokazane jak ma to wyglądać http://krokotak.com/2017/04/easy-to-makeeaster-card/?fbclid=IwAR1q3CTmQ8C-qkFgwNs-ASCHqu9Vrj3CVjKmHpzUWPntZ78IczQ6l1unlE

