
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj dwudziesty pierwszy dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres: 
edukacjadomowamisie@gmail.com :) 
Pozdrawiamy serdecznie, Pani Kamila i Kasia.

Temat tygodnia: Praca rolnika.
14.04.2020 Temat dnia: Z wizytą u babci i dziadka na wsi.

Naszym zadaniem jest wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu  na wsi, 
kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.

*Zabawa przy piosence „Stary Donald farmę miał”
https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA

*Zabawa „Gąski, gąski” pamiętacie jak  bawiliśmy się na boisku - nauczcie rodziców i rodzeństwo
Liczba uczestników minimum trzy osoby: mama/tata gęś, gąski, wilk

Gąski gąski do domu!       
-Boimy się!
-czego?
-wilka złego!
-a gdzie on?
-za lasem!
-co robi?
-gąski skubie!
-Gąski gąski do domu!

Po ostatnich słowach gąski biegną do narratora. Następuje zamiana ról.

*Z wizytą u babci i dziadka.
Rozmowa na temat bezpieczeństwa na wsi oraz obowiązków wiązanych z posiadaniem zwierząt na 
podstawie doświadczeń dzieci.

-Jakie zwierzęta mieszkają na wsi?
https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8
-Jak zachować bezpieczeństwo?
- Jakie zwierzęta można spotkać?
- Czy można podchodzić do zwierząt od tyłu?
- Twoja ulubiona przygoda związana ze zwierzętami na wsi?

*Nauka piosenki JARZYNOWY WÓZ - zaśpiewaj z przedszkolakami.

https://www.youtube.com/watch?v=Ka2aezmtr90

ref. Jechał, jechał wóz,
smaczne rzeczy wiózł,
tur, tur, tur, turkotał,
smaczne rzeczy wiózł.

I. Tu marchew czerwona,
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kapusta zielona,
rzodkiewek czerwone kuleczki,
w słonecznym kolorze słonecznik.
ref. Jechał, jechał wóz ...

II. Tu strączki fasoli
i bobu do woli,
szpinaku zielona tam góra,
i burak pąsowy jak burak.
ref. Jechał, jechał wóz …

*Czym nakarmię kota a czym konia? - pogadanka na temat pożywienia dla zwierząt.

1. To jest Filik – kotek bury. Ma wąsiki i pazury.
Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili.

2. Stanął Filik przy kurniku.
- Czy chcesz mleka, koguciku?
Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno.

3. Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił.
- Lubisz mleko?
- Nie, ja rano smaczny owies jem i siano.

4. Do królika kotek podszedł.
- Pij, pij mleczko, bardzo proszę!
Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł marchewkę.

5. Przed gołąbkiem Filik staje, słodkie mleko mu podaje.
- Wypij mleczko sam, Filiku, ja mam groszek w gołębniku.

6. Więc do krówki poszedł kotek.
- Czy na mleko masz ochotę?
- Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną trawkę w lecie.

7. Koło furtki kózka biała także mleka pić nie chciała.
- Zabierz sobie kotku dzbanek! Jajem liście kapuściane.

8. Poszedł kotek do motyla i dzbanuszek mu nachyla.
Ale motyl tam na łące pije z kwiatka sok pachnący.

9.Teraz kotek mleko niesie do wiewiórki w ciemnym lesie.
Na sosence wiewióreczka gryzie orzech, nie chce mleczka.

10.Wraca kotek.
Koło płotka na ścieżynce jeża spotkał.
Jeżyk woła go z daleka:
-Bury kotku, daj mi mleka!
O, bo jeże, tak,jak kotki, bardzo lubią mleczko słodkie.

* Zwierzęta, które mieszkają na wsi.
https://www.youtube.com/watch?v=-njNzJZ-388
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*Gdzie ja mieszkam? Nauka zwierząt gospodarstwa nazw ich domów.
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA

*Jakie to zwierzę i jaki wydaje odgłos ? Powtarzaj za zwierzątkiem.
https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw

 *Jeśli rodzice pozwolą zagraj 
http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywamy-zwierzatka-6-elementow
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*Karta pracy – wykonaj polecenia poniżej.




