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

 Piątek dn. 09.04.2021r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Dziś Was witamy w przestrzeni artystycznej.                             
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. Na  początku  obejrzyjcie  i  posłuchajcie  jak  Oliwer  doił  krówkę.  Link  do
pobrania: https://www.youtube.com/watch?v=SAq4I1bYnco

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


3. Teraz poproście rodziców o gumowe rękawiczki, jesteśmy prawie pewne, że
każdy z Was jest znajdzie w domku. Rodzice, prosimy napełnijcie je wodą,
trzymajcie  górną  ich  część  mocno  w  dłoni,  zróbcie  igłą  maleńkie  dziurki
w  dwóch  palcach  rękawiczki.  Wy,  drodzy  Odkrywcy  trzymając  palce
rękawiczki,  delikatnie  naciskajcie  rączką,  powinna  z  nich  lecieć  woda.
I tak jesteście o krok od prawidłowego dojenia krówki. Powodzenia !

          
 Poziom 1. Rodzic wspomaga ręce dziecka (metoda Affolter).
4.  Teraz  posłuchajcie  pewnego  wiersza  Pana  Juliana  Tuwima.  Link  do
pobrania:  https://www.youtube.com/watch?v=UvkObODxHss,  Czy  już  wiecie  kto
oprócz Was uwielbia pić mleko ? Tak ! Macie rację to jest …...

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


5. Kochane dzieci,  przyszedł czas na pracę plastyczną. Przed Wami rysunki
kotka,  (wybierzcie  kotka,  który  Wam  się  najbardziej  spodobał)  prosimy
wyklejcie  go  skrawkami  kolorowego  papieru,  skrawkami  gazety  lub
kawałkami wełny. Tym, czym dysponujecie w domku. Do skrawków papieru
lub gazety nie używajcie nożyczek tylko wasze sprawne rączki. Takie zabawy
w wydzieranie robiliśmy wielokrotnie w przedszkolu. Powodzenia !
Poziom 1. Zadanie dostosowujemy do możliwości manualnych dziecka.

    









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. Zapraszamy Was na zabawę paluszkową o pewnym kocie  Link do pobrania:
https://www.youtube.com/watch?v=xaf9qPkQwA8 
3. Na zakończenie pobawcie się z nami jeszcze paluszkami. Będzie wierszyk
o ptaszkach, biedronce, kocie, pieskach, ulu, pszczołach, wiewióreczce. 
Link do pobrania:  https://www.youtube.com/watch?v=pf8GZMw_3kY

Dziękujemy za dzisiejszy dzień, do zobaczenia !!!

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=pf8GZMw_3kY
https://www.youtube.com/watch?v=xaf9qPkQwA8

