DROGIE DZIECI I SZANOWNI RODZICE W TYM TYGODNIU
POZNAMY PRACĘ ROLNIKA MAMY PROPOZYCJE ZADAŃ
DLA WAS NA PONIEDZIAŁEK
"Z WIZYTĄ U BABCI I DZIADKA NA WSI"

1. Dzisiaj zaczniemy od czystych rąk. Drogi rodzicu przeczytaj
dziecku co należy zrobić i razem wspólnie powtarzajcie 6 kroków do
naprawdę czystych rąk na podstawie obrazka

2. Poproś rodzica o włączenie piosenki pt." Jarzynowy wóz"
przesłuchajcie kilka razy i spróbujcie razem pośpiewać
http://uciocimariolki.pl/piosenka-jarzynowy-woz/

2. Poproś dorosłego o włączenie filmiku na stronie internetowej
YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=U6q-jMyqn8Q
a dowiesz się jak dziadek Lulek pracuje na wsi.
"U Dziadka Lulka na wsi" - Piosenka, film edukacyjny i gra dla
dzieci - Kanał dla dzieci - Lulek.tv

3. Rodzicu przeczytaj wierszyk pt." Jak kotek zwierzęta mlekiem
częstował", razem powtórzcie pokarmy jakie zjadają zwierzątka
To jest Filik – kotek bury. Ma wąsiki i pazury.
Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili.
Stanął Filik przy kurniku.
- Czy chcesz mleka, koguciku?
Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno.
Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił.
- Lubisz mleko?
- Nie, ja rano smaczny owies jem i siano.
Do królika kotek podszedł.
- Pij, pij mleczko, bardzo proszę!
Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł
marchewkę.
Przed gołąbkiem Filik staje, słodkie mleko mu podaje.
- Wypij mleczko sam, Filiku, ja mam groszek w gołębniku.
Więc do krówki poszedł kotek.

- Czy na mleko masz ochotę?
- Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną trawkę w lecie.
Koło furtki kózka biała także mleka pić nie chciała.
- Zabierz sobie kotku dzbanek! Jajem liście kapuściane.
Poszedł kotek do motyla i dzbanuszek mu nachyla.
Ale motyl tam na łące pije z kwiatka sok pachnący.
Teraz kotek mleko niesie do wiewiórki w ciemnym lesie.
Na sosence wiewióreczka gryzie orzech, nie chce mleczka.
Wraca kotek.
Koło płotka na ścieżynce jeża spotkał.
Jeżyk woła go z daleka:
- Bury kotku, daj mi mleka!
O, bo jeże, tak, jak kotki, bardzo lubią mleczko słodkie.

4. Razem z mamą lub tatą wykonajcie kartę pracy . Należy połączyć
zwierzęta z ich pokarmami, oraz narysować tyle kresek, ile jest zwierząt

5. Rodzicu razem z dzieckiem nazwijcie sprzęty potrzebne rolnikowi
do pracy ( dziecko może te sprzęty pokolorować )

