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Dzień dobry!
Kochane

dzieci

dziś

poćwiczycie

odgłosy

jakie

wydają

zwierzęta

mieszkające

w gospodarstwie wiejskim i poprawną artykulację, a także stworzycie z odcisku ręki waszego
rodzica swoje ulubione zwierzątko wiejskie.
Rodzicu przygotuj: ilustracje z załącznika 1 z poprzedniego dnia, farby, pędzel, papier
kolorowy, pisaki, wata, nożyczki, klej.
Temat dnia: Odgłosy z wiejskiego gospodarstwa
1. Wiersz T. M. Massalska pt. „W gospodarstwie”
Rodzicu przeczytaj dziecku wiersz:
Pieje kogut już od świtu:
– Kukuryku! Kukuryku!
Kura do kurczaków żwawo
gdacze: – W lewo!
Gdacze: – W prawo!
Kaczka kwacze: – Kwa! Kwa! Kwa!
Trzy kaczątka dziobem pcha.
Krowa muczy: – Mu! Mu! Mu!
Aż po prostu brak jej tchu.
Koń opędza się od much.
I rży głośno: – Jestem zuch!
Świnka chrumka: – Chrum! Chrum! Chrum!
Co za hałas! Co za szum!
Kot cichutko miauczy: – Miau!
A pies szczeka: – Hau! Hau! Hau!
Rodzicu teraz powiedz dziecku: powiedz mi jakie zwierzątka wystąpiły w wierszu?
Czy one wszystkie mieszkają w gospodarstwie wiejskim? Brawo! Teraz spróbuj

udawać odgłosy tych zwierząt (po kolei mów dziecku nazwę zwierzęcia a ono wyda
odgłos).
2. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zgadnij kto to?”
Proszę przygotuj ilustracje z załącznika 1, z poprzedniego dnia.
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.
3. Zabawa bieżna „Koniki”
Rodzicu powiedz dziecku: naśladuj teraz ruchem koniki, jednocześnie klaskając
językiem. Teraz pokaż jak koniki szybko biegają po łące – podnoś kolana wysoko do
góry. Koniki napotkały górę więc powoli wspinają się pod górkę i szybko zbiegają
z górki.
4. Praca plastyczna „Wiejskie zwierzę”
Proszę rodzicu przygotuj: farby, pędzel, papier kolorowy, pisaki, wata, nożyczki, klej.
Rodzicu powiedz dziecku: jakie chcesz zrobić wiejskie zwierzątko? (weź farbę
odpowiednią dla wybranego przez dziecko zwierzątka i pomaluj dłoń a następnie odbij
ją na kartce tak aby dało się z niej zrobić podane przez dziecko zwierzątko). Teraz
zrób z tego odcisku swoje zwierzątko. Możesz używać wszystkie materiały. (jak
dziecko faktycznie nie będzie dawało rady to dopiero wtedy mu pomóż) Praca
skończona to teraz posprzątaj po sobie.
Tutaj jest pokazane jak mogą wyglądać prace:
https://www.google.pl/search?q=farm+animal+hand+prints&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU0p3
8k8DoAhWxyMQBHdabCL4Q2cCegQIABAA&oq=farm+animal+hand+prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1CxUFi2X2CFYW
gAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=yNOAXp

TOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR2E7Uewde2RRLNPd8nUWQCM8lMGIE_PSd-X0GT1Jo2WlxfsyCDy8kAGPs

