
Temat kompleksowy: „Na wsi”                               
Termin realizacji: 05.04.2021r. - 09.04.2021r. 

 Wtorek dn. 06.04.2021r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Witamy  Was  po  Świętach,  które  mamy  nadzieję,  że  spędziliście  radośnie
w  gronie  najbliższych.  Rozpoczynamy  kolejny  tydzień  naszych  zajęć.
W tym tygodniu zaprosimy Was na „wycieczkę” na wieś. 
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Zaśpiewajcie z nami naszą piosenkę na powitanie,                                   
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Usiądźcie teraz wygodnie i  poproście rodziców, by Wam przeczytali  wiersz
Pani Hanny Łochockiej „Na podwórku koło bramy”.

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


„Na podwórku koło bramy”

Na podwórku koło bramy wiodą 
spory cztery mamy. 
Każda woła, że jej dziecię 
najładniejsze jest na świecie. 

Mówi krowa: cielątko! 

Mówi owca: jagniątko! 

Mówi świnka: prosiątko! 

A kobyłka: źrebiątko! 



Lecz tymczasem dziatek czwórka 
już wymknęła się z podwórka
 i na łączce sobie hasa w lewo, 
w prawo, hej hopsasa! 
Podskakuje cielątko, 
a tuż za nim jagniątko, 
podryguje prosiaczek, 
biega w kółko źrebaczek. 
A z pobliskiej biegł zagrody 
hałaśliwy kundel młody 

i ogonem raźnie machał, 
poszczekując: hau, hau, hau, hau.
 Oj, umyka cielątko, 
oj, umyka jagniątko, 
oj, umyka źrebaczek, 
a na końcu prosiaczek. 

3. Mamy nadzieję, że wierszyk Wam się spodobał i uważnie go słuchaliście.
Spróbujcie  teraz  na  obrazku  wskazać  zwierzęta,  o  którym  była  mowa
w wierszu. Powodzenia !



4.  Teraz  zapraszamy  Was  na  krótki  film edukacyjny  o  odgłosach  zwierząt
w zagrodzie. Możecie wspólnie z nami naśladować odgłosy zwierząt a nawet
naśladować  ich  ruchy.  Życzymy  udanej  zabawy.  Link  do  pobrania:
https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw

5.  Teraz  usiądźcie  wygodnie  i  obejrzyjcie  film  o  kształtach  zwierząt
mieszkających  na  wsi.  Link  do  pobrania:   https://www.youtube.com/watch?
v=B3GWjOfgEDs

https://www.youtube.com/watch?v=B3GWjOfgEDs
https://www.youtube.com/watch?v=B3GWjOfgEDs
https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw


6. Na zakończenie naszych zajęć prosimy byście paluszkiem obrysowali kontur
zwierzątka na obrazku. Czy wiecie, kto to taki ? Macie rację ! To KROWA 
Poziom 1. Ruchy dziecka dostosowujemy do jego możliwości, wspomagamy
ruchy rąk i paluszków (metoda Affolter). Na podstawie obrazków utrwalamy
nazwy zwierząt oraz ich odgłosy. W miarę możliwości dziecka można utrwalać
nazwy dzieci zwierząt, występujących w wierszu.



CZĘŚĆ II

1.  Poruszajcie  się  swobodnie  do  piosenki  „Dziadek  farmę  miał",  możecie
tańczyć, podskakiwać, zaśpiewać wspólnie z nami w miarę możliwości  (link
do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=kZeyB72lnAw ).
Poziom 1. Ruchy dziecka dostosowujemy do jego możliwości.

2.  Prosimy  rozwiążcie  zagadki,  w  których  ukryte  są  nazwy  zwierząt
mieszkających  na  wsi.  Powodzenia  i  do  zobaczenia  już  jutro  !
https://www.youtube.com/watch?v=UiP8jlCuYCw

Propozycja zabaw podzielona jest na dwie części zabawowe.                             
Część I poranna, II popołudniowa.

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


