DROGIE DZIECI I SZANOWNI RODZICE W TYM TYGODNIU
POZNAMY ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
MAMY PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WAS NA PONIEDZIAŁEK
"JAK WYGLĄDA WIEŚ"
1. Rodzicu przeczytaj tekst i wymień zwierzątka oraz naśladuj
odgłosy zwierząt
" W zagrodzie Małgosi "
– bajeczka ortofoniczna ,( rodzic czyta treść bajeczki, a dziecko naśladuje odgłosy
zwierząt).

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi
Każde zwierzątko o jedzenie prosi.
Piesek szczeka: hau, hau, hau.
Kotek miauczy: miau, miau, miau.
Kura gdacze: kod, ko, da.
Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa.
Gąska gęga: gę, gę, gę.
Ona też chce najeść się.
Owca beczy: be, be, be.
Koza muczy: me, me, me.
Indor gulga: gul, gul, gul.
Krowa ryczy: mu, mu, mu.
Konik parska: prr, prr, prr.
A pies warczy: wrr, wrr, wrr.
I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da.
2. Zrób to razem z mamą ,tatą, siostrą, lub bratem .
"Dopowiedz i zrób"– zabawa z rymami.

Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiada dziecko.
Dziecko wykonuje 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.

3. Poproś rodzica o włączenie piosenki pt. " Stary Donald farmę
miał", lub " Ciocia Tecia farmę ma" i razem spróbujcie zaśpiewać
https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk – Stary Donald farmę miał
https://www.youtube.com/watch?v=fSSRwIAQIcE – Ciocia Tecia farmę ma

4. Poproś dorosłego by przeczytał zagadki " Zwierzęta z wiejskiego
podwórka"
-W kurniku siedzi na grzędzie, ko, ko, ko słychać tu wszędzie (kura)
- Mleko wnet do wiadra leci, by je piły wszystkie dzieci, żeby każdy
z Was był zdrowy, a to mleko dają... ( krowy)
- W chlewiku mieszka jej rodzinka, chrumka i kwiczy,
to mała..(świnka)
- Ciężko pracuję na wsi cały dzień, odpoczywam w stajni
i nie jestem leń ( koń)
- Mieszka w kurniku, chodzi po podwórku woła, kukuryku! ( kogut)

5. Praca z obrazkiem na temat " Jak wygląda wieś", razem z rodzicem
obejrzyjcie obrazek, dziecko ma za zadanie opowiedzieć co widzi na
obrazku i wymienić nazwy wszystkich zwierząt.

Powiedz ile jest na obrazku:
- kogutów,
- świnek
- kur,
-gęsi.

6. Poproś rodzica o wydrukowanie wspólnie dwóch kart pracy
Karta nr 1;
- zaznacz kółeczkiem zwierzęta, które mieszkają na wsi,
Karta nr 2
- połącz strzałką mamę i jej dziecko, nazwij zwierzęta.

Otocz kółeczkiem tylko te zwierzęta, które można
zobaczyd na wsi.

