
Propozycja zajęcia na poniedziałek 12.04.2021

W tym tygodniu   zapraszamy na wiejskie podwórko. Poznacie tam zwierzęta
mieszkające na wsi, ich domy, ich młode.

Temat tygodnia: W GOSPODARSTWIE

Temat dnia: NA WSI

Aktywność: JĘZYKOWA, MATEMATYCZNA,PLASTYCZNA

Cele:

- wzbogacenie słownictwa dzieci o słowa związane z gospodarstwem;

- kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie określonej liczby elementów;

- kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

Witajcie kochane przedszkolaki, w tym tygodniu zapraszam Was do wiejskiej 

zagrody.

Proponuję abyście najpierw zobaczyli na filmie, jakie zwierzęta można spotkać na wsi. 

Zobaczcie i uważnie wysłuchajcie. Spróbujcie zapamiętać jak najwięcej . 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0

Przygotowałam dla Was także ilustracje zwierząt mieszkających w zagrodzie wiejskiej. 

Pokaż i nazwij znane Ci zwierzęta, spróbuj coś o nich opowiedzieć np. jak wyglądają, 

jaki odgłos wydają, jaki kolor mają itp.- pomogą Wam w tym Rodzice.

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0
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Kochani Rodzice! Przeczytajcie teraz dzieciom wiersz J. Myślińskiej „ W gospodarstwie 
wiejskim”

W gospodarstwie u mych dziadków,
Rośnie mnóstwo pięknych kwiatków
I zwierzątek tez jest wiele:
Pięć koników, jedno cielę,
Cztery kurki i trzy kaczki, 
Owieczka, dwa prosiaczki

Porozmawiajcie z dziećmi na temat wiersza zadając im pytania.

 Co to jest gospodarstwo wiejskie?

 Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?

 Jakie znacie zwierzęta mieszkające na wsi?

 Ile było koników? (5)

 Ile było cieląt?   (1)

 Ile było kurek?   (4)



 Ile było kaczek? (3)

 Ile było  owieczek? (1)

 Ile było prosiaczków? (2)
Dajcie dzieciom liczmany ( mogą to być guziki, fasola, patyczki, wykałaczki….) i poproście, 
aby układały tyle liczmanów ile jest określonych zwierząt np. połóż na stole tyle guzików, ile 
było kurek w wierszu……itp..

Kochane dzieci dzisiaj pobawimy się też plasteliną. Świnka ma plamki, które muszą być

zaklejone  tak,  aby  skóra  świnki   była  cała  różowa.   Przygotujcie  odpowiedni kolor  i

zabieramy  się  do  pracy.  Na  początku  ugniataj  plastelinę  tak  długo  aż  będzie miękka,

następnie zaklej  wszystkie białe dziurki,  które ukryły  się  na naszej  śwince. Powodzenia

Świnkę możesz wyciąć i przykleić na większą kartkę.

   Aaaa ….   zapomniałam, możesz też dokleić zieloną trawę, słońce i chmurki. Możesz to

zrobić plasteliną lub wydzieranką z kolorowego papieru gazetowego. 

A żeby Wam się dobrze pracowało przesyłam link do piosenki „Dziadek fajną farmę miał”

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q&ab_channel=PIOSENKIDLADZIECIBZYKtv

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q&ab_channel=PIOSENKIDLADZIECIBZYKtv


To na dzisiaj już wszystko.

Życzymy Wam dużo zdrówka i dobrego humoru.

Pozdrawiamy.

Wasze ciocie: Bożenka i Dorotka


