PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WAS NA ŚRODĘ

„Odgłosy wiejskiego podwórka”

1. „Zwierzęta w gospodarstwie”
proszę odtworzyć nagrania odgłosów zwierząt, które mogą zamieszkiwać wiejską
zagrodę: krowa, pies, kot, świnia, kura, kogut, koń. Zadaniem dziecka jest
zapamiętanie, jak największej liczby zwierząt, których odgłosy usłyszały. Proszę,
by dziecko wymieniło te zwierzęta. Następnie odtwarzamy losowo wybrane
dźwięki a zadaniem dziecka jest naśladowanie ruchem tego zwierzątka.
https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0

2. Zabawa muzyczna do piosenki „Dziadek fajną farmę miał”
Rodzic stoi z dzieckiem obok siebie i próbują wspólnie śpiewać piosenkę,
poruszając się w wybrany sposób w jedna stronę (np.: krokiem dostawnym,
skacząc na jednej nodze, podnosząc wysoko kolana i klaszcząc pod nimi). Podczas
naśladowania odgłosów zwierząt stoimy w miejscu.
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ

3. Praca plastyczna: do wyboru:


„Na wiejskim podwórku”

- potrzebne materiały: plastelina, kartonowe lub plastikowe podstawki
dzieci lepią z plasteliny makietę wiejskiego podwórka i zwierzęta gospodarskie. Na
koniec wspólna rozmowa na temat wykonanej pracy


„Kogut”

- potrzebne materiały: kolorowy papier lub kolorowe okładki z bloków, klej, kartka
formatu A3, ołówek, nożyczki.
https://www.youtube.com/watch?v=orI_yF1YKrk

4. Zabawa matematyczna „Liczymy zwierzęta”
potrzebne będą liczmany, np.: patyczki lub guziki lub nakrętki po napojach. Rodzic
podaje treść zadań, dziecko wykonuje obliczenia za pomocą liczmanów. Przykłady
zadań (dodawanie w zakresie 10):
W gospodarstwie były 3 kaczki i 5 kur. Ile ptaków było w gospodarstwie?
Kaczka wysiadywała jajka. Najpierw wykłuły się 2 pisklęta, potem 3 kaczuszki a po
chwili jeszcze 5 piskląt. Ile kaczuszek się wykłuło?
Na łące pasły się 4 krowy, doszły jeszcze 3 krowy i 1 jeden cielak. Ile zwierząt było
na łące?
Dla świnek stały pod ścianą w chlewiku 2 korytka i 1 obok drzwi. Ile było korytek
dla świni?
Wiosną w gospodarstwie urodziły się 2 cielaki, 3 koty i 5 kurcząt. Ile zwierząt jest
teraz w gospodarstwie?
5. Proponuję do wykonania karty pracy:
http://przedszkolankowo.pl/2017/03/25/wiejska-zagroda-karty-pracy

/

– zbiór kart pracy

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIEJSKA-ZAGRODA-KARTYPRACY.pdf

Zadania dodatkowe dla chętnych, zaczerpnięte ze strony :

https://www.gov.pl/
Utrwalenie wiadomości:


Poćwicz przeliczanie: Licz i porównaj liczby

https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-counting-topic/cc-early-mathcounting/e/counting-out-1-20-objects


Czytaj sylabami: Nauka czytania sylabami.

https://www.youtube.com/watch?v=ht75xp52FQU

