
Temat kompleksowy: „Wiosna na wsi”                                
Termin realizacji: 13.04.2020.- 17.04.2020r.

 Wtorek dn.14.04.2020r.

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci ! 

Witamy Was w przestrzeni teatralno-literackiej. 
Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozwijać  wiedzę na temat  polskiej  wsi:

krajobrazu,  mieszkańców,  zwierząt,  będziemy  również  rozwijać  umiejętność
uważnego słuchania  opowiadania  i  udzielania  poprawnych odpowiedzi.  Będziemy
ćwiczyć skupienie uwagi i spostrzegawczość oraz wzbogacać zasób pojęć. 
Pamiętacie już pewnie, że nasze zajęcia składają się z dwóch części: część I - główna,
część II- popołudniowa utrwalająca.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie nam na powitanie                                                  
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Teraz poproście rodziców o przeczytanie Wam opowiadania, które wprowadzi
nas w temat kompleksowy tego tygodnia.
Poziom 1:  Rodzic  opowiada  o  wsi  wykorzystując  obrazki  i  skróconą  treść
opowiadania.
Poziom 2: Rodzic ogląda z dzieckiem obrazki, pokazuje zwierzęta i naśladuje
ich odgłosy (onomatopeje).

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


„Gospodarstwo ekologiczne" - Olga Masiuk

„Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego była zaplanowana od dawna. Dzieci próbowały się 
dowiedzieć, co znaczy słowo „ekologiczne”, ale ponieważ odpowiedzi „zdrowe”, „naturalne” 
niewiele wyjaśniały, postanowiły sprawę zbadać dopiero na miejscu.
Jazda małym autobusem była bardzo przyjemna. Po godzinie pojazd zatrzymał się przed 
niewielkimi zabudowaniami.
Tup, oczywiście, wytuptał pierwszy.
– Ale tu pięknie pachnie! – zawołał zdziwiony.
Na spotkanie dzieciom wyszła uśmiechnięta pani.
– Pachnie kwiatami i świeżym powietrzem – wyjaśniła. – Chodźcie, wszyscy już na was czekają.
– Kto na nas czeka? – zainteresowała się Elizka.
– Ktoś w oborze, ktoś w kurniku i ktoś na polu – zaśmiała się pani.
– Hej, hej, dzieci – dał się nagle słyszeć głos.
Wszystkie głowy zwróciły się w stronę pola, skąd dochodziły okrzyki. Stał tam pan i przyjaźnie 
machał ręką.
– O, to właśnie jeden z oczekujących – rzekła pani. – Mój mąż. Pokaże wam, czym się zajmujemy.
Tup oczywiście był pierwszy.
– Tylko uważaj, żebyś niczego nie podeptał – powiedział pan. – Musisz iść bardzo ostrożnie.
– Na co mam uważać? – zdziwił się zając.
– Zobacz, dopiero niektóre warzywa wychodzą z ziemi.
Tup nachylił się. I rzeczywiście, widać było niewielkie zielone listki różnych kształtów. Małe 
krzaczki sałaty,rzodkiewki, nieśmiałe jeszcze pióropusze marchewek. Tup nachylił nos i po chwili 
zakrzyknął uradowany:
– Jak te marchewki pięknie pachną! W życiu nie czułem tak smakowitego zapachu!
– Pachną tak, ponieważ są zdrowe. Bardzo o nie dbamy. Rosną w czystej ziemi i oddychają 
czystym powietrzem.
– A co tam jest? – zapytał Kuba wskazując na dwa budynki obok.
– Tam mieszkają zwierzęta – odpowiedziała pani. – W oborze krowy i świnie, a w kurniku…
– Jajka! – krzyknął Tup, zanim pani dokończyła zdanie.
I wszyscy udali się do obory.
– Specjalnie czekałam na was z wyprowadzeniem krów na pastwisko. Trawa jest jeszcze słabiutka, 
ale pogoda piękna, więc krowy nie chcą siedzieć w oborze. Pomożecie mi – powiedziała pani.
Szczypior, który był najodważniejszy ciągnął sznurek i krowa potulnie ruszyła za nim.
– A teraz pójdziemy szukać jajek – rzekł pan.
W kurniku na grzędach siedziały kury. Rozbiegły się, kiedy zobaczyły dzieci i można było szukać 
jajek.
Zosia znalazła dwa, Kuba trzy, więc pani zaproponowała, żeby iść do kuchni zrobić jajecznicę. 
Dzieci pomagały wbijać jajka na patelnię i kroić chleb, który był puszysty i chrupała mu skórka. 
Tup przytknął kromkę do nosa.
– Znowu pięknie pachnie! – krzyknął. – Już wiem, co to znaczy ekologiczny – roześmiał się. – To 
znaczy, że pachnie”



                    OBORA 

                       KURNIK

3. Mamy nadzieję,  że uważnie słuchaliście,  teraz spróbujecie odpowiedzieć na
kilka pytań:
- Gdzie pojechały dzieci ?
- Co widziały ?
- Po co poszły do kurnika ?
- Co robiły w oborze ?



Poziom 1: Dziecko w oparciu o obrazki utrwala pojęcia: las, łąka.
Poziom 2: Zabawa muzyczno - ruchowa dostosowana do możliwości dziecka.

4. Teraz prosimy byście obejrzeli krótki film, zabieramy Was na wycieczkę !!!
Słuchajcie uważnie a jeśli to konieczne obejrzyjcie film jeszcze raz. W drugiej
części dnia spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań. (nagranie wideo)

CZĘŚĆ II

1. Mamy  nadzieję,  że  podobała  Wam  się  wycieczka.  Teraz  spróbujcie
odpowiedzieć na kilka pytań:
- Gdzie Was zabrałyśmy na wycieczkę ?
- Czy były tam: las i łąki ?
- Co rolnik przechowuje w stodole ?
- W jakim kolorze są kwiaty rzepaku ?
Poziom 1,2: Dziecko próbuje odpowiedzieć na pytania w oparciu o obrazki:





2. Na  zakończenie  posłuchajcie,  poruszajcie  się,  możecie  nawet  potańczyć do
piosenki Studio Stodoła - „Bo na Wsi”
 https://www.youtube.com/watch?v=9KdueuWIu3g 

Życzymy udanej zabawy ! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak 

https://www.youtube.com/watch?v=9KdueuWIu3g

