CZWARTEK 16.04.2020
Dzień dobry!
Kochane dzieci dziś dowiecie się gdzie mieszkają zwierzęta wiejskie, będziecie wystukiwać
rytm nogą i ręką.
Rodzicu przygotuj: nagranie https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA,
https://www.youtube.com/watch?v=kKNg2eFtD60&list=OLAK5uy_kjK904l2tlnNGbSWylT
CAMl4fUv0-hsUU&index=6, karta pracy (zał. 1), ołówek lub kredka, ilustracje (zał. 2),
dowolny instrument lub np. słoik z ryżem.
Temat dnia: Domy wiejskich zwierząt
1. Film na temat domów wiejskich zwierząt
Rodzicu przygotuj nagranie https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA
Rodzicu powiedz dziecku: oglądnij teraz tą krótką bajkę i słuchaj uważnie gdzie ma
mieszkanie każde zwierze.
2. Karta pracy „Zwierzęta i ich domy”
Proszę rodzicu przygotuj kartę pracy (zał. 1), ołówek lub kredkę.
Rodzicu powiedz dziecku: zapamiętałeś domy zwierząt? Jeśli tak to weź ołówek lub
kredkę i połącz zwierzęta z ich domami.
3. Zabawa ruchowa „Domy zwierząt”
Rodzicu przygotuj ilustracje niektórych domów zwierząt wiejskich (zał. 2), jakiś
instrument który masz lub np. słoik z ryżem.
Rodzicu porozkładaj ilustracje w różnych miejscach domu lub ogrodu (na jeden raz
maksymalnie 4). Jeśli będzie ładna pogoda możecie wyjść do ogrodu i tam pobawić

się w tą zabawę. Powiedz dziecku: kiedy będę grać na tym instrumencie możesz
biegać po pokoju. Jak przestanę grać i powiem np. gdzie mieszka pies? Ty musisz
odnaleźć dom psa i przy nim stanąć itd.
4. Zabawa muzyczno-ruchowa „Kurka”
Proszę rodzicu przygotuj nagranie
https://www.youtube.com/watch?v=kKNg2eFtD60&list=OLAK5uy_kjK904l2tlnNGbSWylTCA
Ml4fUv0-hsUU&index=6 - w tą zabawę również można się pobawić w ogrodzie lub

w domu.
Rodzicu powiedz dziecku: będziesz teraz próbować śpiewać i wystukiwać rytm raz
rączką a raz nóżką tak jak ja. Możemy na początku spróbować zaśpiewać
i wystukiwać rytm bez muzyki.
Puk, puk, puk - stukanie trzy razy w rączki
Puk, puk, puk - stukanie trzy razy w rączki
Kto tam? Kto tam? (2x) – nasłuchiwanie uchem
To ja kurka mała,
Wyjść bym bardzo chciała.
Raz, dwa, trzy - tupanie nogą trzy razy
Raz, dwa, trzy - tupanie nogą trzy razy
Już otwieram kurce drzwi. (2x)
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