WTOREK 14.04.2020
Dzień dobry!
Witajcie po Świętach! Czy Pan Jezus Zmartwychwstał? Zrobiłyście wspólnie z mamą jakieś
pyszne ciasta? Tak? Mmmm to musiało być bardzo smacznie! Myślę, że nabrałyście nowych
sił na kolejny tydzień.
Tematem tego tygodnia będą „Zwierzęta mieszkające w gospodarstwie wiejskim”. Ciekawe
czy znacie wszystkie zwierzęta mieszkające na wsi? Już niedługo się o tym przekonamy.
W dniu dzisiejszym powtórzycie sobie jak się nazywają zwierzęta mieszkające w
gospodarstwie wiejskim, dowiecie się o nich różnych ciekawostek z książek i poćwiczycie
aparat artykulacyjny. W takim razie do dzieła!
Rodzicu przygotuj: ilustracje z załącznika 1, książki o zwierzętach z gospodarstwa
domowego, nagranie https://www.youtube.com/watch?v=MEzNYFnkM70.
Temat kompleksowy: Zwierzęta mieszkające w gospodarstwie wiejskim
Temat dnia: Kto mieszka na wsi?
1. Zabawa dydaktyczna „Kto mieszka na wsi?”
Proszę przygotuj ilustracje z załącznika 1.
Rodzicu powiedz dziecku: powiedz mi jakie znasz zwierzęta mieszkające
w gospodarstwie wiejskim. Brawo! (jeśli dziecko poda błędne zwierzę to trzeba mu
wytłumaczyć dlaczego ono nie mieszka na wsi). A powiedz mi jeszcze kto to jest?
(rodzicu pokaż po kolei ilustracje zwierząt, których dziecko nie wymieniło). Teraz
zobacz mam również zwierzęta, które wymieniłeś.
2. Oglądanie książek.
Rodzicu przygotuj książki o zwierzętach mieszkających w gospodarstwie wiejskim.

Rodzicu powiedz dziecku: choć pooglądamy teraz książeczki o tych zwierzętach
(rodzicu możesz dziecku zadawać pytania o te zwierzęta, możesz też mu przeczytać
jakieś ciekawostki).
3. Zabawa muzyczno-ruchowa „Kurki trzy”
Proszę rodzicu przygotuj nagranie https://www.youtube.com/watch?v=MEzNYFnkM70.
Powiedz dziecku: teraz wyjdziemy do ogrodu, spróbuj się samodzielnie ubrać. Brawo!
Całkiem dobrze ci poszło! Teraz będziemy maszerować jeden za drugim machając
ręką, klaszcząc do rytmu i mrugając okiem w odpowiednim miejscu
Wyszły w pole kurki trzy (rodzic z dzieckiem maszerują ogrodzie i śpiewają)
i gęsiego sobie szły. (idą jedno za drugim)
Pierwsza z przodu, (machają ręką)
w środku druga, (klaszczą w dłonie)
trzecia z tyłu oczkiem mruga. (pokazują na oczko)
I tak w pole kurki trzy (maszerują)
raz-dwa, raz-dwa, w pole szły. (zatrzymują się i tupią)
4. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zgadnij kto to?”
Proszę przygotuj ilustracje z załącznika 1.
Rodzicu połóż ilustracje na stole odwrócone zdjęciem do dołu. Powiedz dziecku:
wylosuj teraz jedną ilustrację tylko mi jej nie pokazuj i spróbuj naśladować ruchem
i głosem to zwierzę a ja spróbuję je zgadnąć. Super to pokazałeś! Teraz ja wylosuję
jakieś zwierzę i ty spróbujesz odgadnąć. I tak dalej.

Załącznik 1

