PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WAS NA PIĄTEK
" CAŁY ROK NA WSI"

1. Zrób to razem z mamą, tatą, siostrą, bratem. Powtórzymy
rymowankę z poniedziałku licząc do 6, aby mieć czyste ręce.

2. Zestaw ćwiczeń ruchowych " Zrób to razem ze mną".
Dziecko poproś rodzica o przeczytanie ćwiczeń i wspólnie
możecie je wykonać licząc do 5 lub więcej:
- przysiady
- obroty
- pajacyki
- chodzenie na palcach

- podskoki
- stanie na jednej nodze,
- koci grzbiet
- chodzenie na piętach

3. Zabawa matematyczna z rymowanką " Cztery pory roku".
Do zabawy będą potrzebne: 4 kolorowe kartki:
( jeśli nie ma kartek, mogą to być klocki )
- zielona (oznaczająca wiosnę),
- czerwona ( oznaczająca jesień),
- biała ( oznaczająca zimę), oraz
- żółta ( oznaczająca lato)
Rodzicu przeczytaj rymowankę ( powtarzając ją kilka razy
w szybszym tempie), a dziecko musi złapać w odpowiednim kolorze
kartkę lub klocek dopasowując do pory roku
Zieloną łąką idzie wiosna, jest kolorowa i radosna.
Żółte słońce mocno świeci, to jest lato drogie dzieci.
Czerwień liści dookoła, to już jesień do nas woła.
Biało, biało, coraz bielej, to dzięki zimie jest weselej.

4. Praca z obrazkiem " Cały rok na wsi". Rodzicu obejrzyj
z dzieckiem obrazki i przeczytaj tekst związany z każdą porą roku.

JESIEŃ - dni są coraz krótsze, trzeba zwieźć ostatnie zbiory, zebrać
owoce i zaorać pola. Jesień to czas zbiorów ziemniaków, buraków,
a także jabłek i gruszek w sadzie. Rolnik wkrótce zaorze pole i zasieje
nowe zboże.
ZIMA - jest zimno, przyroda odpoczywa. Zwierzęta muszą być
trzymane w ciepłych pomieszczeniach. Na łąkach nie ma juz trawy.
Krowy zostają w oborze, a rolnik karmi je sianem.
WIOSNA- trawa już sie zieleni i zwierzęta wychodzą na łąkę. Zboża
posiane jesienią już wzeszły i potrzebują składników odżywczych,
dlatego rolnik rozsypuje na polu nawóz. Wiosna to czas narodzin.
W gospodarstwie rodzą się: kurczęta, cielęta i źrebięta.

LATO - to czas żniw czyli ścinania i zbierania zboża, sianokosów i
wielu innych prac. Gospodyni w ogródku warzywnym zbiera
pomidory, fasolkę i sałatę.

5. Praca plastyczna dla chętnych dzieci. Drogi rodzicu przygotuj dla
dziecka 4 puste kartki oraz kredki lub farby.
Zadaniem dziecka będzie narysować każdą porę roku
( wiosna, lato, jesień, zima ) na oddzielnej kartce

6. Propozycje kart pracy dla was do wydrukowania
( pokolorować kredkami, pomalować farbami, do wyboru )

