
Środa, 14 kwietnia
Nauczycielki: Jolanta Lipińska, Julia Wróbel
Gr.: "Wilczki"

Wiosna na wsi – Na podwórku

Cz.I Zapoznanie z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są 
zwierzęta, wyjaśnienie ich znaczenia. 
Gdyby kózka nie skakała, to by nóżka nie złamała.
Zapomniał wół, jak cielęciem był.
Koń ma cztery nogi i tak się potyka.
Pasuje jak wół do karety.
Nie kupuj kota w worku.

• Rytmizowanie wybranego przysłowia; ilustrowanie go ruchem wg pomysłów dzieci.

• Zabawa ruchowa z elementem  ortofonicznym – Głosy zwierząt.
Dzieci rysują obrazki kilku zwierząt wiejskich, wycinają te obrazki. 
Dziecko tańczy do piosenki "Na podwórku" https://soundcloud.com/user-956760406/na-
podw-rku-s-i-muz-jolanta?in=user-956760406/sets/odkrywam-siebie-bb-cd2   
Na przerwę w muzyce pokazuje obrazek zwierzęcia i naśladuje jego glos.

• Karty pracy cz.4, s.9
Łączenie obrazków zwierzat z ich śladami. Naklejanie zdjęć zwierząt w odpowiednich 
miejscach.

Cz.II   Zajęcia 1.: Zabawy przy piosence "Na podwórku".

• Dziecko maszeruje w rytmie akompaniamentu na wybranym instrumencie (wymyślonym 
przez dziecko np.:drewniana łyżka, łyzeczka i kubeczek). Przeskakuje z nogi na nogę, 
wykonuje cwał boczny, chód na piętach.

• Instrumentacja piosenki "Na podwórku"
Dziecko śpiewa piosenkę i wystukuje rytm wybranym przez siebie instrumentem.

• Zabawa rozwijająca poczucie rytmu – Zagadki .

• Dziecko słucha zagadek B. Formy, które recytuje rodzic.
Rodzic recytuje zagadki, dziecko rytmicznie wykonuje ustalone gesty,może recytować .

•
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Lubi głośno gdakać,                                naprzemiennie klaszczą, uderzają w swoje kolana
kiedy zniesie jajko.                                (cała zagadka),
Każdy wie, że jest stałą
kurnika mieszkanką.

(kura)

Zakręcony ogonek,                                             wykonują naprzemiennie cztery uderzenia dłońmi
śmieszny ryjek ma                                             o podłogę, cztery razy klaszczą (cała zagadka),
„Chrum, chrum – głośno woła –
kto jedzenie da?”
(świnka)

Na przykład łaciate,                                              przechodzą do pozycji stojącej,
w oborze mieszkają.                                             wykonują  uderzenia o kolana,
Pasą się na łąkach,                                               wykonują obrót wokół siebie,
zdrowe mleko dają.                                             wykonują  klaśnięcia,
(krowy)

Nie pieje, nie gdacze,                                          maszerują w miejscu,
tylko głośno kwacze.
Po stawie pływa.                                                 wykonują ruchy naśladujące pływanie,
Jak się nazywa?
(kaczka)

Grzebień ma na głowie,                    przechodzą do siadu na piętach, wykonują
                                                         naprzemienne uderzanie:
swoim głośnym pianiem                 raz w swoje kolana, następnie w kolana rodzica (cała)
wszystkich wczesnym rankiem       zagadka).
budzi na śniadanie.
(kogut)



• Zajęcie 2.: Zwierzeta z wiejskiego podwórka – malowanie farbami
Malujemy wiejskie podwórko ze zwierzętami według własnego pomysłu.

Cz.III  Karty pracy (Litery i liczby, cz.2, s.69)
Czytanie zadań , wpisywanie odpowiednich liczb.

• Dla chętnych proponujemy na kartce odrysować swoją dłoń, z której wyczarujecie kurkę, 
koguta.......


