
Witajcie w środę kochane „Jeżyki”
Zapraszamy do kolejnego dnia pełnego wrażeń

Propozycja zajęć na środę 6.05.2020 r.

Temat: W wiejskiej zagrodzie

Cele:
- poznanie różnych gatunków zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie
- rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki
- kształtowanie umiejętności naśladowania ruchów i czynności, rozwijanie sprawności ruchowej.

Aktywność:
- plastyczna
- przyrodniczo-społeczna 

1. Dzisiaj zajrzymy do wiejskiej zagrody, gdzie możemy spotkać wiele wiejskich zwierząt
Czy wiecie, jak się nazywają, jakie wydają odgłosy? Posłuchajcie:
https://www.facebook.com/nauczycielkaprzedszkolakreatywnaedukacja/
videos/1676280832458805/?t=18

2. Konik z zagrody zaprasza Was do wspólnej zabawy
- konik galopuje (biega szybko);
- konik odpoczywa (stoi nieruchomo);
- konik skacze przez przeszkody (przeskakuje przez 1 przeszkodę, 2 przeszkody, 3 przeszkody).
Rodzicu, zmieniaj liczbę przeszkód.

Brawo jesteście super konikami ;)
Czy wiecie, gdzie mieszka świnka, piesek czy konik? Jeśli nie wiesz, obejrzyj filmik.  
Po obejrzeniu już wszystko będziesz wiedział/wiedziała
Drodzy Rodzice, proszę włączcie filmik dzieciom, bo warto!
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA

3. A teraz posłuchamy piosenki „Gdacze kura ko ko ko”
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY

https://www.facebook.com/nauczycielkaprzedszkolakreatywnaedukacja/videos/1676280832458805/?t=18
https://www.facebook.com/nauczycielkaprzedszkolakreatywnaedukacja/videos/1676280832458805/?t=18
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


Dziękujemy Wam bardzo, że tak wspaniale i wytrwale pracujecie. 
Bardzo za Wami tęsknimy. Trzymajcie się cieplutko.

4. W tym tygodniu rozmawiamy o zwierzętach wiejskich, dlatego dzisiaj wykonamy świnkę, 
która mieszka w gospodarstwie na wsi. Będzie to praca wykonana bardzo ciekawą meto-
dą, jaką jest płaskie origami z kółek.

Materiały:
- nożyczki
- klej
- czarny mazak
- biała kartka papieru
- różowa kartka papieru

Do wykonania świnki musimy przygotować kółka z papieru:
- jedno koło bardzo duże – różowe,
- 2 koła średnie – różowe,
- 7 kół mniejszych – różowych,
- 1 koło mniejsze – szare lub jasnoróżowe,
- 2 malutkie różowe.

Wykonanie:
1. Przyklejamy największe koło tworzące korpus i koło średnie jako głowę.
2. Drugie średnie koło zginamy na pół i przyklejamy na dolnej połowie głowy.
3. Do jasnoróżowego lub szarego kółeczka, mocujemy dwa maleńkie różowe tworzące nosek 

i całość naklejamy na pyszczek.
4. Mazakiem malujemy malutkie, czarne oczka.
5. Uszy: koła zaginamy najpierw na pół, a później delikatnie po skosie (myślę, że widać to do-

kładnie na obrazku). Podobnie z ogonkiem.
6. Nóżki, to po prostu koła złożone na pół.

Rodzicu! Pamiętaj:
- nie pospieszaj dziecka, daj mu czas by ukończył(ła) swoją pracę,
- respektuj pracę dziecka, nie oceniaj jej,
- mobilizuj dziecko do działania.


