11.05.2020 poniedziałek

Witajcie Biedroneczki po weekendzie. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i wypoczęci.
Zaczynamy kolejny tydzień zdalnej nauki pt.” Na wiejskim podwórku”.
1.Zabawa ruchowo- naśladowcza. Posłuchajcie piosenki” Dziadek fajną farmę miał”(piosenka w załączniku1) postarajcie się
wymienić zwierzątka, które dziadek hodował. Możecie naśladować też ruchy wybranych zwierząt przy muzyce.
2.Zagadka słuchowo- naśladowcza, ortofoniczna. Teraz posłuchajcie odgłosów zwierząt domowych (załącznik 2), mam
nadzieję, że je rozpoznacie bez problemu, następnie naśladujcie odgłosy zwierząt z wiejskiego podwórka.
3.Teraz zagadki - ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania i rozwiązywania zagadek.
Zagadka o krowie
Duża i łaciata, na zielonej łące.
Mlekiem nam dziękuje, za trawę i słońce.
Zagadka o kurze
Chodzi po podwórku, o ziarenka prosi.
Siaduje na grzędzie, pyszne jajka znosi.
Zagadka o kogucie
Budzi się przed świtem, w przytulnym kurniku.
Potem budzi innych, swoim kukuryku!

Zagadka o świni
Mieszka w chlewiku tłuścioszka znana.
Przez ludzi na słoninkę i mięso chowana.
Zagadka o koniu
Lubi owies, lubi siano
w stajni rży i parska rano.
Zagadka o kaczce
Lubię pływać w stawie każdy z was mnie zna.
Wśród wrzasków domowych ptaków słychać
moje: kwa, kwa.
Zagadka o kocie
Zagdaka to będzie nie długa,
wlazł sobie na płotek i mruga.

Zagadka o psie
Najwierniejszy to przyjaciel domu i człowieka,
dobrym ludziom chętnie służy na złych warczy, szczeka

4. „Jakie to zwierzęta?” – zabawa dydaktyczna, rodzic opowiada dziecku o zwierzętach z gospodarstwa wiejskiego,
zadaniem dziecka jest rozpoznanie zwierzęcia, potem dziecko opisuje a rodzic odgaduje jakie to zwierzę. Ciekawa jestem
czy ktoś z Was ma w domu jakieś zwierzątko? Jeśli tak – czekam na fotki ☺

5. Zabawa w Ciepło- zimno”:
- Rodzic chowa maskotkę lub figurkę zwierząt w różne miejsca w pokoju. Dziecko szuka i określa ich położenie,
np. kotek jest za krzesłem, piesek jest pod książką, kotek na półce itp.
6. Dopowiedz i zrób – zapraszam na zabawę z rymami.
Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiadają dzieci. Dzieci wykonują czynność, o której jest
mowa w zdaniu.
Powiedz: prosię i podrap się po … nosie.
Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń.
Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy.
Powiedz: króliczki i nadmij … policzki.
Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka.
Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy.
7. Na zakończenie ćwiczenia oddechowe „Dmuchamy w piórka, które zgubiła kurka”( mogą być kawałek kartki).

Bawcie się dobrze. Pozdrawiam. Do jutra☺☺☺

