Wtorek 14.04.2020r. „Motylki”.
Witam!
1. „W zagrodzie” – naśladowanie ruchem i głosem zwierząt.
Piesek szczeka: hau, hau, hau.
Kotek miałczy: miał, miał, miał.
Kura gdacze: kod, ko, dak.
Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa.
Gąska gęga: ge, gę, gę.
Owca beczy: be, be, be.
Koza meczy: me, me, me.
Indor gulgocze:gul, gul, gul.
Krowa ryczy: mu, mu, mu.
Konik parska: prr, prr, prr,
A pies warczy: wrr, wrr, wrr.
2. Gimnastyka – dz. wykonuje ruchy zgodnie z tekstem.
Kładę rączki na swej głowie
luźno leżą sobie
Obie się do przodu kręcą
koła je nie męczą.
Gimnastyka dobra sprawa,
jest muzyka i zabawa.
Hop hop, brawo brawo
i na prawo bęc.
Moje rączki łapią chmury,
chwytam jedną z góry.
Kładę chmurkę na podłogę,
na niej leżeć mogę.
Gimnastyka dobra sprawa,
jest muzyka i zabawa.
Hop hop, brawo brawo
i na lewo bęc.
Rączki w górze już machają,
wszystkich dzisiaj powitają.
Uśmiech w lewo, uśmiech w prawo
znów skaczemy żwawo.
Gimnastyka dobra sprawa,
jest muzyka i zabawa.
Hop hop, brawo brawo
i do przodu bęc.
3. Temat: Jakie zwierzęta spotykamy na wiejskim podwórku? – rozmowa kierowana
połączona z zabawami językowymi, słuchowymi i grafomotorycznymi.
 Słuchanie opowiadania B. Michalec „Bardzo ciekawa wyprawa na wieś”.
Dziś przy płocie, gdzieś nad Sanem, koza kłóci się z baranem . Taka
sprzeczka to nie żarty: kto z nich bardziej jest uparty? Tuż przy skręcie
na Jaworzno grały kury w piłkę nożną. Mecz sędziował kogut stary, co











miał buty nie do pary. W bramce była wielka dziura, wiec mocniej jakaś
kura kopnąć tu zechciała piłkę , choćby nawet przez pomyłkę, to
szukano piłki potem od niedzieli po sobotę. Ale wbrew tym
przeciwnościom, kury grały z przyjemnością. Koń, co wiele w życiu
przeżył, dziś w uśmiechu zęby szczerzy. Rzekł, gdy wsparł się na
podkowie: „Dobrze jest mieć końskie zdrowie”. Jedni mają strojne szaty,
za to krowa – czarne łaty. Smutnie muczy całe lata: „Nie chcę dłużej być
łaciata”. Pewna świnka w Świnoujściu marzy wciąż o zamążpójściu.
Szuka ciągle kandydata „Miła jestem i bogata. To nie będzie pierwszy
lepszy, chcę by był najlepszy z wieprzy. Niech ma frak i krawat w prążki,
niech uczone czyta książki. Niech kwiatami też mnie wita, niech je
widelcem z koryta. Zresztą - po co tyle krzyku – mogę sama żyć w
chlewiku”. Gdy się indyk rozindyczy, nikt indyka nie przekrzyczy. Niech
pies szczeka, baran beczy, indyk swoje, indyk przeczy: „Ja wiem lepiej,
nie masz racji. Już mówiłem przy kolacji, że od Gdańska, aż po Kraków,
indyk jest najlepszym z ptaków. Gdy się gęś ze złości trzęsie, robi miny
bardzo gęsie. Ranek, albo popołudnie, gęś wykrzywia się paskudnie.
Księżyc zajął miejsce słońca, fochom gęsi nie ma końca. Pyta paw
i pyta kura: „O co taka awantura?”
Wypowiedź dz. na temat zwierząt występujących w opowiadaniu
i wykonywanych przez nie czynności.
 Wyjaśnienie dziecku niezrozumiałych słów i zwrotów. Zwrócenie
uwagi na humor w tekście.
Ćwiczenia w zakresie analizy i syntezy słuchowej w nazwach zwierząt
z opowiadania.
 Dzielenie wyrazów na sylaby np. in- dyk.
 Dopełnianie sylab np. R. mówi pierwsza sylabę dz. dopełnia kro……
 Wysłuchiwanie i nazywanie głosek w wyrazach np. k – o – z – a.
Zabawa „Jakie jest zwierzę?”
 R. pyta: Jaki/ jaka/ jest…..? – podając nazwę zwierzęcia, a dziecko
wymyśla określenie np.
Jaka jest kura? /mała, głośna…./
Jaki jest kogut ? /szybki, głośny…./
Jak jest kaczka? /spokojna, powolna…/
Jaka jest krowa? /duża, łagodna, spokojna…/
Jaki jest koń? /duży, szybki, groźny…/
Układanie zdań na temat zwierząt z wiejskiego podwórka.
 R. rozpoczyna wypowiadając słowa np. Po podwórku kroczy kura,
a za nią… dz. mówi żółty kurczak.
Ćwiczenia w zakresie małej motoryki.

4. Zwierzęta z wiejskiego podwórka – malowanie farbami na porowatym podłożu.
Pomoce: kartka A4, białe serwetki, klej, farby plakatowe, pędzle
 Przyklejanie na kartkach pogniecionych białych serwetek, wypełnianie nimi
całej powierzchni kartki.
 Malowanie farbami na tak przygotowanej fakturze zwierząt wybranych
przez dziecko.
 Malowania tła farbą w jasny kolorze.
Do zobaczenia AD

