W wiejskiej zagrodzie - środa
1. Pomyśl i powiedz jakie odgłosy pasują do danego zwierzątka:
Dzień się budzi na podwórku, pies na straży

(hau hau hau)

Kot na płocie liczy ptaki, ale co by robić miał

(miau miau miau)

Kaczka drepcze do sadzawki chlapie wodą

(kwa kwa kwa)

Kura na to; „Ja w tym czasie zniosę jajko, albo dwa”

(ko ko ko)

Klacz do stajni biegnie kłusem kopytkami

(klik klik klik)

Źrebak parska: „Popatrz mamo,
tak jak ja nie skacze nikt!

(klik klik kilk)

Po pastwisku chodzi krowa cicho muczy

(mu mu mu)

cielak słucha kołysanki i układa się do snu

(mu mu, mu mu)

Bocian z gniazda w dół spogląda na podwórko

(kle kle kle)

wie o wszystkim co się dzieje,
lecz nie zdradzi tego, nie.

(kle kle kle)

2. Rodzic wydaje dźwięki jednego ze zwierząt. Dziecko musi klasnąć tyle
razy ile usłyszało dźwięków, np.:
kwa kwa kwa - trzy razy klaszcze
miau miau – dwa razy klaszcze
3. Przyjrzyj się obrazkom. Co to za zwierzęta? Zwróć uwagę na ich
podobieństwa i różnice. Powtórz ich nazwy za rodzicem.

4. Przyjrzyj się obrazkom i spróbuj je ułożyć we właściwej kolejności.
Jak myślisz co było najpierw sweterek, kłębek wełny czy wełna jako
futro na owieczce?

Może i ty masz w swojej szafie wełniany sweterek?
5. Policz owce na obrazkach, wskaż na którym jest więcej owiec.

6. Kolejne zwierzę o którym będziemy mówić to … rozwiąż zagadkę,
żeby się dowiedzieć:
Wiele łatek ma, ale ich się nie przyszywa
Ona daje mleko, które piją dzieci
Dzięki temu jesteś zdrowy mój drogi przedszkolaku
Twoje kości, są mocne a twój uśmiech radosny.
7. Powtarzamy nazwy: Cielak, Krowa, Byk

8. Krowa daje mleko - zabawa rozwijająca małą motrykę
Będzie nam potrzebne: miska, woda,biała farba, woreczek foliowy)
1. Nalewamy wodę do worka plus dwie łyżeczki wody lub farby ( niewielką
ilość)
2. Zawiązujemy worek
3. Robimy małą dziurkę w worku.
4. Wpuszczamy powoli wodę do miski ściskając worek.
9. Jak powstaje mleko?
Ułóż po kolei obrazki i opowiedz, co się musi wydarzyć aby powstało mleko.

Krowa - policz ile krowa ma łatek, a potem pokoloruj ją. (Jakie kolory może
mieć krowa?)

