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Witajcie Biegusie!

Witajcie w środę 29.04.2020r.
W każdą środę jesteście w sali teatralno – literackiej, rozwijacie tam kompetencje 
językowe. Uważnie słuchacie tekstów literackich, tworzycie własne wypowiedzi. 
Celem dzisiejszych zajęć będzie wskazanie różnic między miastem a wsią i 
ćwiczenia grafomotoryczne.

1. „Małe miasteczko”

Na początek zaśpiewajcie piosenkę, przypomnijcie sobie jej treść.
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8 

Zabawa ruchowa Pomniki
Tańczcie swobodnie tak jak lubicie.
Poproście rodziców, aby zatrzymywali muzykę co jakiś czas a wy w tym czasie 
ustawcie się w pozycji pomnika – nieruchomo, starajcie się nie poruszać. Powtórzcie 
zadanie kilka razy podczas trwania piosenki. Możecie bawić się tak przy swojej 
ulubionej muzyce.

Wysłuchajcie teraz wiersza Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby pt. „Małe 
miasteczko”

W małym miasteczku nie ma wieżowców, 
schodów ruchomych ni zoo, 
lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, 
które śpiewają wesoło. 

Dokoła rynku stoi rząd domów 
w siedmiu kolorach tęczy; 
ruch jest nieduży, spokojnie, miło, 
czasami pszczoła zabrzęczy. 

Czyste powietrze pachnie zielenią, 
na niebie świeci słoneczko, 
wszędzie jest blisko, ludzie się znają, 
dbają o swoje miasteczko.  

Opowiedzcie teraz o czym był wiersz.
Jak wygląda duże miasto?
Jak wygląda wieś?
Jakie są różnice między małą miejscowością (wsią) a dużym miastem.
                                       

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8


2. „Spacer po najbliższej okolicy ”

Następną częścią zajęć będzie spacer po najbliższej okolicy, oczywiście z waszymi 
rodzicami ale waszym zadaniem podczas spaceru będzie:

– oglądanie i porównywanie budynków mieszkalnych,
– zwrócenie uwagi i nazywanie budynków jedno- i wielorodzinnych,
– obserwacja zmian jakie zaszły w najbliższej okolicy,
– zapoznawanie się z nazwami mijanych ulic,
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.

W każdej dowolnej chwili możecie się pobawić w wymyślanie nazw dla nowych ulic 
w rozrastającym się mieście. Takie nazwy można tworzyć od wszystkiego co 
przyjdzie do głowy np.:

– kot – ulica Kocia, Kota Filemona, Kocurowa,
– piach – ulica Piaskowa, Piachów, Aleja Wielkich Piachów,
– lalka – ulica Lalkowa, Laleczkowa, Porcelanowych Lalek.....

 
Pobawcie się wykorzystując karteczki z serduszkami, Przypomnę przebieg zabawy:
Przygotujcie 4 karteczki : na jednej narysujcie 1 serce,
                                          na drugiej 2 serca,
                                          na trzeciej 3 serca,
                                          na czwartej 4 serca.
W rytmie nagrania piosenki swobodnie maszerujcie po pokoju lub ogrodzie. Co jakiś 
czas zatrzymujcie muzykę, rodzic w tym czasie niech unosi wybraną karteczkę, a wy
wykonujcie odpowiednie ruchy:
– karteczka z jednym serduszkiem – miarowe, rytmiczne klaskanie,
– karteczka z dwoma serduszkami – naprzemiennie – klaskanie i tupanie,
– karteczka z trzema serduszkami – naprzemiennie – klaskanie, tupanie i obrót
wokół siebie,
– karteczka z czterema serduszkami – naprzemiennie – klaskanie, tupanie, obrót
wokół siebie, ukłon.
Możecie wymyślić inne ruchy i obrazki. Zaproście do zabawy rodziców albo 
rodzeństwo.

Udanej zabawy!
Uzupełnijcie załączone karty pracy: 

– fioletowe cz.4, str. 22, 23
– załączone poniżej

                                                                                                            Anna Cybula
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 Rysuj szlaczki – po śladach i samodzielnie. 



Rysuj domy po śladach. Dorysuj okna.

Rysuj po śladach – od obrazków dzieci do zdjęć. Powiedz, gdzie mieszka każde dziecko.
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Przeczytaj z nauczycielem wyraz wioska. Odszukaj wśród naklejek zdjęcia kojarzące się 
z wioską. Naklej je w ramkach. 

Narysuj swój dom z otoczeniem. Podaj nazwę swojej miejscowości. Określ, czy to jest miasto, 
czy wioska. 

wioska
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