
Poniedziałek, 12 kwietnia 
Nauczycielki: Jolanta Lipińska, Julia Wróbel

Gr.: "Wilczki"

Wiosna na wsi – Uparty kogut
Cz.I Słuchamy piosenki pt.: "Na podwórku".
https://soundcloud.com/user-956760406/na-podw-rku-s-i-muz-jolanta?in=user-
956760406/sets/odkrywam-siebie-bb-cd2#t=0:01 

Proszę w kartach pracy (cz.4, s.3) uzupełnić rysowanie szlaczków po śladach, a 
potem samodzielnie.
Rysowanie po śladzie drogi do kurnika.

Cz.II Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby "Uparty kogut".
https://youtu.be/XeF5X7sbWiQ  

1. Rozmowa na temat opowiadania:
Czy mama Olka i Ady była wcześniej na wsi?
Z kim bawił się Olek?
Co robiła Ada?
Jaki ptak zainteresował się mamą? Dlaczego? 
Czym zajęli się tata z wujkiem?
Jak mama przechtrzyła koguta? Czy jej się to naprawde udało?

2. Zabawa "Ptasie rozmowy". 
Rodzic wymienia nazwy grup ptaków z wiejskiego podwórka, a dziecko naśladuje 
głosy ptaków np. kury – ko, ko, ko; indyk – gul, gul, gul itp.

3. Zabawa "Jakie jest zwierze? - Rodzic pyta: "Jaki(jaka) jest...?" - podając nazwę 
zwierzęcia, a dziecko wymyśla określenie. Np.:

Jaka jest kura? (mala, głośna...)
Jaki jest kogut?(szybki, głośny...)
Jaka jest kaczka?(spokojna, powolna...)
Jaka jest krowa?(duża, lagodna, spokojna) itd.

4. Ukladanie zdań na temat zwierzat z wiejskiego podwórka.

https://soundcloud.com/user-956760406/na-podw-rku-s-i-muz-jolanta?in=user-956760406/sets/odkrywam-siebie-bb-cd2#t=0:01
https://soundcloud.com/user-956760406/na-podw-rku-s-i-muz-jolanta?in=user-956760406/sets/odkrywam-siebie-bb-cd2#t=0:01
https://youtu.be/XeF5X7sbWiQ




5. Odkrywanie liter p, P – Wymyślamy wyrazy na literę P (pole, pisklę, Pola, itp.)
Rysowanie po śladzie p, P – s.23 ("Litery i liczby cz.2") s.20 – literka 
drukowana i pisana; 
Określanie 1-szej głoski w wyrazie "planety";
Dzielimy nazwy zdjęć na głoski, okienko z literką p malujemy na niebiesko – 
bo to jest spółgłoska. 
Pokoloruj na niebiesko litery p w podanych wyrazach s.21
Przeczytaj na pasku sylaby (po, py, pa, pe itd.) s.21
Przeczytaj tekst wraz z rodzicem s.22

6.Zabawa bieżna "Jaskółki" – dziecko biega przy melodii piosenki "Na podwórku".
Na hasło "burza" jaskólki zatrzymują się i stają na jednej nodze.

Cz.III Karta pracy cz.4 s.6 – Naśladuj głosy zwierząt.
Rozwiąż krzyżówkę s.22  ("Litery i liczby cz.2")
Pobaw sie literkami – ułóż kilka wyrazów z nową literką p.

Dla chętnych kolorowanka☺♥






