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Temat: Małe i duże zwierzęta

I.

Dziwne rozmowy – przypomnienie i nauka piosenki. Ciekawe jesteśmy, czy
potraficie już śpiewać naszą piosenkę o zwierzątkach? Jeżeli nie, to możecie jeszcze
trochę poćwiczyć:
https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ

II.

Chodzi kurka – słuchanie wiersza I. Salach połączone z rozmową na temat jego
treści. Rodzic podczas czytania wiersza ilustruje go obrazkami zwierząt
występujących w utworze.

Chodzi kurka
Iwona Salach
Chodzi kurka po ogródku,
małe ziarnko trzyma w dzióbku.
A dla kogo? A dla dzieci,
co gromadka za nią leci.
Po ogródku chodzi kurka
i pazurkiem czyści piórka,
a za kurką kogut – tatko
pilnie strzeże swego stadka.
Rodzic pyta dzieci: Jakie zwierzątko chodziło po ogródku?; Dla kogo kura niosła
ziarenko?; Kto latał za kurką?; Kto pilnował stada?. • obrazki: kury, kurczątka,
koguta

III.

Praca z Kartą Pracy – podawanie nazw zwierząt na ilustracji oraz łączenie ich w
pary (zwierzęta dorosłe i ich dzieci). Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i
wiedzy przyrodniczej. Karta Pracy (w załączniku nr.2), kredki

IV.

Kotki na spacerze – zabawa z ruchowa z elementami czworakowania według
Kazimiery Wlaźnik. Rodzic wystukuje rytm na tamburynie bądź wyklaskuje. Dziecko
czworakuje w różnych kierunkach. Gdy rodzic przestaje grać, prosi, by dziecko-kotek
przeciągało się, robiło koci grzbiet i miauczało. Następnie ponownie zaczyna grać.
Zabawa powtarzana jest kilka razy.

V.

„Koniki i przeszkody” – zabawa ruchowa skoczna. Rodzic rozkłada w różnych
miejscach szale bądź inne materiały. Gra rytmicznie na bębenku (bądź w coś uderza),
a dziecko-koniki biega, wysoko unosząc kolana. Gdy napotyka przeszkodę,
przeskakuje przez nią, wydając głos: iha, iha, i biegnie dalej.

VI.

Kogucik – a może mielibyście ochotę namalować koguta? Myślicie, że to trudne…,
nic bardziej mylnego. Wystarczą tyko farby i dłonie. Oczywiście dzieciom w
malowaniu dłoni muszą trochę pomóc rodzice. Instrukcja do wykonania kogucika w
załączonym linku do filmiku.
Może będziecie mieli ochotę podzielić się z nami jak wyszły Wasze koguciki.
Czekamy na zdjęcia pod adresem: edukacjajezyki@gmail.com

https://youtu.be/wVhIA7f92rg

