
PIĄTEK 9 KWIECIEŃ

TEMATYKA TYGODNIA: PRACA ROLNIKA

TEMAT DNIA: CZTERY PORY ROKU W GOSPODARSTWIE

Zadanie 1.

Zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego opowiadającego o pracach w polu podczas
wiosny.

https://www.youtube.com/watch?v=I6EGdIPn8Lg

Zadanie 2.

„Karmimy kurki” – zabawa usprawniająca aparat mowy.

Na kartce papieru dzieci rysują duże koła i je wycinają. Niepotrzebne fragmenty papieru tną
na niewielkie kawałki (wielkości paznokcia kciuka) – będą udawać pokarm kurek. Następnie
dzieci za pomocą słomek przenoszą papierowe ścinki na wycięte koła, przeliczają je, mogą
porównywać liczbę przeniesionych „ziarenek” z rodzeństwem, rodzicami.

Zadanie 3.

Proponujemy zabawę w teatr ucząc się wiersza o wiośnie, który pomoże dzieciom poćwiczyć
pamięć i piękną wymowę:)

O wiośnie

Pochyla się sosna ku sośnie i szumi ...

A o czym? O wiośnie,

że wiosna wędruje po dróżkach

i czasy wyczynia jak wróżka.

Gdy wiosna uśmiechem zabłyśnie,

to z ziemi wyrasta przebiśnieg.

Gdzie stanie, w tym miejscu za chwilę

pojawia się śliczny zawilec.

Gdy wita się z wiosną leszczyna



to wiosna jej kotki przypina.

Stanęła dziś wiosna nad klonem

i klon ma już pączki zielone.

A dąb się ogromnie złości i też zielenieje ... z zazdrości.

Oczywiście wierszyk jest dla chętnych w ramach zabawy:)

Zadanie 4.

Wykonaj Kartę Pracy cz3. 48b – kącik grafomotoryczny –– uzupełnianie tabeli symbolami

według wzoru, kolorowanie sekwencji kwadratów.

Zadanie 5.

Ćwiczenia słuchowe Jakie to zwierzę?
Rodzic wypowiada nazwy zwierząt sylabami (klaszcząc), a dziecko podaje pełną nazwę (np.
ku-ra – kura, kro-wa – krowa)
Karty pracy (załącznik) – dziecko nazywa zwierzęta wiejskie na obrazku, z pomocą rodzica
dzieli nazwy na sylaby, odszukuje i łączy odpowiednio.



Załącznik



PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI NA POPOŁUDNIA

Zadanie 1.

Rysowanie wybranych zwierząt.

Dla każdego dziecka: kartka, kredki – dziecko rysuje dowolne zwierzę hodowlane np. świnka

https://www.youtube.com/watch?v=p7n-6jFiIAc&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-
nmyqCivCvZwL&index=7&t=0s

+ załącznik (etapy rysowania świnki)



Zadanie 2.

Zabawy ortofoniczne z piosenką „Stary Donald”
https://www.youtube.com/watch?v=4gkpEFqcnMw
1. Stary Donald farmę miał ija, ija o!
A na tej farmie krowę miał ija, ija o!
Krowa mu – mu – mu, mu, mu…
2. … świnkę miał ija, ija o! Świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum…;
krowa mu – mu – mu, mu, mu…
3. … pieska miał, ija, ija o! Piesek hau – hau – hau, hau, hau…;
świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum…; krowa mu – mu – mu, mu, mu…
4. … kury miał, ija, ija o! Kury ko – ko – ko, ko, ko; …
5. … gąskę miał, ija, ija o! Gąska gę – gę – gę, gę, gę; …
6. … kaczkę miał, ija, ija o! Kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; ….
7. … owce miał, ija, ija o! Owce be – be – be, be, be; …
8. … kotka miał, ija, ija o! Kotek miau – miau – miau, miau, miau;
owce be – be – be, be, be; kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa;
gąska gę – gę – gę, gę, gę; kury ko – ko – ko, ko, ko;
piesek hau- hau- hau, hau, hau; świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum;
Krowa mu – mu – mu, mu, mu.
9. Stary Donald farmę miał ija, ija o!

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
− Jakie odgłosy wydawały kury?
− Jakie zwierzęta hodował Donald?
− Kto wydaje takie odgłosy: muu, muu; chrum, chrum; ko, ko; kwa, kwa, miau miau, hau hau?
− Czy melodia była wesoła, czy smutna?
− Czy piosenka była szybka, czy powolna?


