
Temat tygodnia: „Wiosna na wsi”
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12.04.2021

1. Zabawa na rozgrzewkę.

Dzieci witają się z Rodzicami:

- palcami prawej dłoni, 

- palcami lewej dłoni, 

- stykają się piąstką prawej ręki, lewej ręki,

- naśladują ruchami palców padający deszcz raz prawą, raz lewą ręką.

2. Zabawa „Każdy ma swój domek”.

Rodzic rozkłada na dywanie 4 kartki w różnych kolorach. Wyjaśnia dziecku co oznacza

dany kolor (czerwony to stajnia, zielony – kurnik, niebieski – obora, żółty – chlewik. 

Dziecko biega w różnych kierunkach zatrzymuje się na hasło „ Zwierzęta do ......”(kurnika,

chlewika itd.)

Dziecko staje na kartkę w odpowiednim kolorze. 

3. Zadanie matematyczne.

Do tego zadania, dziecko wykorzystuje dostępne w domu liczmany (patyczki, nakrętki itp.)

Rodzic czyta zadanie. Dziecko przelicza i podaje odpowiedź na głos.

- W gospodarstwie pani Marysi są: 2 krowy, 3 kozy i 1 koń. Ile pani Marysia ma zwierząt?

- Na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu?

- Po podwórku chodzi 1 krowa, 2 konie, 4 pieski. Ile zwierząt jest na podwórku?

- W gospodarstwie były 4 kury i 3 kaczki. Ile ptaków było w gospodarstwie?

4. . Zabawa plastyczna.

Dzieci rysują " Wiejską zagrodę " według poleceń, które czyta Rodzic:

- na dole kartki zieloną trawkę, 

- na samej górze kartki niebo i słoneczko,



- na trawce po prawej stronie narysuj domek, 

- po lewej narysuj zwierzątka, które potrafisz.

13.04.2021

1. Rodzic czyta dziecku wiersz.

S. Kraszewski„ Na wiejskim podwórku”

Krowa –łaciate cielątko,

Koza –rogate koźlątko,

Owca –kudłate jagniątko,

Świnka –różowe prosiątko,

Kurka –pierzaste kurczątko,

Gąska –puchate gąsiątko,

Kaczka –płetwiaste kaczątko,

Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.

Krowa –łaciate cielątko,

Koza –rogate koźlątko,

Owca –kudłate jagniątko,

Świnka –różowe prosiątko,

Kurka –pierzaste kurczątko,

Gąska –puchate gąsiątko,

Kaczka –płetwiaste kaczątko,

Każda zgubiła swoje dzieciątko!

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”.Wtem z kryjówek wyszły dziatki,

odnalazły swoje matki:

Krowę –łaciate cielątko,

Kozę –rogate koźlątko,

Owcę –kudłate jagniątko,

Świnkę –różowe prosiątko,



Kurkę –pierzaste kurczątko,

Gąskę –puchate gąsiątko,

Kaczkę –płetwiaste kaczątko.

Znalazło mamę każde dzieciątko. 

2. Dziecko odpowiada na pytania dotyczące wiersza.

- Jakie zwierzęta występowały w wierszu?

- Co przydarzyło się zwierzętom?

- Dlaczego zgubiły się dzieci?

- Jak myślicie, co czuły wtedy ich mamy?

- Czy wszystkie mamy znalazły dzieci?

3. Ćwiczenia gimnastyczne.

Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej.

Rodzic czyta opowiadanie . Dziecko pokazuje ruchami jego treść. 

 „W wiejskiej zagrodzie”. 

-  Nastał  ranek,  z  kurnika  wychodzi  domowe  ptactwo  (dzieci  maszerują  po  pokoju,

naśladują głosy ptactwa domowego):kury-ko, ko, ko, indyki-gul, gul, gul, kogut-kukuryku

- Zatrzymują się, machają skrzydłami (wykonywanie ruchów rękami).

- Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno (wykonanie skrętów szyi w prawą i

lewą stronę).

- Kogut wskoczył na płot (wykonywanie podskoków).

- Gospodarz sypie ziarno (skłony w przód).

- Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko (przemieszczają się

na czworakach).

-  Zwierzęta  się  najadły.  Odpoczywają  ciekawie  się  rozglądając  (przejście  do  leżenia

przodem, podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, spoglądanie raz w

jedną, raz w drugą stronę).

-  Zapadają  w  drzemkę,  leżą  na  jednym  boku,  po  chwili  odwracają  się  na  drugi  bok

(przechodzą z leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku).

- Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory (chód na czworakach).

Na  zakończenie  ćwiczenie  rozluźniające  -  stanie  w  lekkim  rozkroku,  swobodny  zwis

tułowia i rąk.



14.04.2021

1. Słuchanie bajki E. Michałowskiej„  W zagrodzie Małgosi”.

Rodzic czyta bajkę, a dziecko stara się naśladować głosy występujących w niej zwierząt.

Wieczorem w zagrodzie ciocia Małgosi 

każde zwierzątko o jedzenie prosi.

Piesek szczeka: Hau, hau, hau.

Kotek miauczy: Miau, miau, miau.

Kura gdacze: Ko, ko, ko.

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa.

Gąska gęga: Gę, gę, gę.

Ona też chce najeść się.

Owca beczy: Be, be, be.

Koza meczy: me, me, me.

Indor gulgocze: Gul, gul, gul.

Krowa ryczy: Mu, mu, mu.

Konik parska: Prr, prr, prr.

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr.

I tak gra orkiestra ta, 

aż Małgosia jeść im da.

2. Dziecko wykonuje zadania związane z wierszem.

- Ile zwierząt występuje w wierszu? (dziecko pokazuje na palcach),

- Dzieli nazwy zwierząt z wiersza na sylaby.

3.   Zabawa paluszkami.

Rodzic  na  początku  pokazuje  dziecku  otwartą  dłoń  ze  wszystkimi  palcami.  Następnie

drugą  ręką,  przygina  odpowiednie  palce  kciukiem  i  palcem  wskazującym,  zgodnie  z

wypowiadanymi wersami, aż nazwie po  kolei wszystkie palce. 

Każdy mój paluszek 

w zwierzątko zmienić muszę.

Gruby, okrągły kciuk,



w owczarka zamienię tu.

Ten wskazujący to koń,

po łące goń go goń.

Środkowy jak krówka jest,

mleczko dawać chce.

Serdeczny to stara koza,

zaprzęga go do wozu.

A mały paluszek .... beee,

w owieczkę zamienił się.

4.  Praca plastyczna.

Jakie zwierzęta przedstawiają poniższe obrazki? Dziecko nazywa zwierzęta, naśladuje ich

głosy. Następnie koloruje obrazki kredkami lub farbami. Można wybrać także inną dowolną

technikę plastyczną.







15.04.2021

1. Słuchanie wiersza.

Rodzic czyta wiersz pt. „Co nam dają zwierzęta?”

„Co nam dają zwierzęta?” 

„Co nam dają zwierzęta?” (sł. Magdalena Ledwoń) 

Na wsi wiele zwierząt mieszka, 

pieją, gdaczą i gęgają.

Jajka, masło, miękkie pierze gospodarzom swoim dają.

Kurka chodzi po podwórzu, 

jajek zniosła sześć na grzędzie.

Gospodyni już się krząta, wyśmienity omlet będzie.

A owieczki i baranki dają nam swe kamizelki.

Z takiej białej, grubej wełny bardzo ciepłe są sweterki.

Jogurt, masło i śmietanę można zrobić z mleka krowy.

Często jedz produkty mleczne, to na pewno będziesz zdrowy!

Do poduszki głowę przytul, w niej zamknięto puszek biały.

A te miękkie, lekkie piórka gąski nam podarowały.

Na wsi wiele zwierząt mieszka, pieją, gdaczą i gęgają.

Jajka, masło, miękkie pierze gospodarzom swoim dają.

2. Dziecko odpowiada na pytania związane z wierszem.

- Jakie zwierzęta pojawiły się w wierszu?

- Jakie korzyści daje hodowla zwierząt?

3. Praca plastyczna.

Dziecko wykonuje z plasteliny wybrane zwierzątka z wiejskiej zagrody. Może wykorzystać

w tym calu także wykałaczki i inne dostępne materiały. 

16.04.2021



1. Zagadki „Co to za zwierzę?”

 Rodzic  wymienia  poniższe  produkty,  a  dziecko  zgaduje  od  jakiego  zwierzęcia  on

pochodzi.

- miód (pszczoła),

- pierze (gęś),

- mleko (krowa, owca, koza),

- masło (krowa, owca lub koza),

- jaja (kura),

- wełna (owca).

2. Narysuj domki wybranych zwierzątek z powyższego ćwiczenia.

3. Zabawa ruchowa "Rób to co ja".

Rodzic  wykonuje  ćwiczenia  np:  podskoki,  przysiady,  skłony  do  przodu,  skłony  w  bok,

wymachy  nóg,  rąk,  stojąc  przed  dzieckiem,  a  ono  go  naśladuje.  Ćwiczenia  można

wykonywać do dowolnej muzyki.

4. . Ćwiczenia grafomotoryczne.

Rodzic  rysuje  prosty  szlaczek  do  połowy  kartki.  Dziecko  wodzi  palcem  po  śladzie

następnie rysuje ołówkiem po śladzie, a na koniec próbuj dokończyć go samodzielnie.


