Szanowni Rodzice i Misiaki :)
Dzisiaj dwudziesty czwarty dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres:
edukacjadomowamisie@gmail.com :)
Dziękujemy za cały tydzień. Miłego weekendu. Pozdrawiamy serdecznie Pani Kamila i Kasia.
17.04.2020 Temat dnia: Cały rok na wsi.
Naszym zadaniem jest kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku;
zaznajamianie dzieci z różnymi rodzajami prac w gospodarstwie w odniesieniu do pory roku.
*Spróbujcie zatańczyć z pszczółką Mają i wykonujcie jej polecenia
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8

*Zapraszamy, poćwiczcie paluszki
https://www.youtube.com/watch?v=qxQ8n9OpDj0
* „Kolory pór roku” Zabawa z rymowanką
Można przygotować 4 kolorowe kartki lub przedmioty
Rodzic podnosi kartki podczas recytacji: zieloną dla wiosny, żółtą dla lata,
czerwoną dla jesieni i białą dla zimy
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 weselej.
*Dziwne kroki – zabawa ruchowa naśladowcza.
Bawimy się z rodzeństwem/rodzicami w naśladowanie różnych kroków np. chodzę jak - Jak słoń,
jak koń, jak zając...itp.
*Mam dużo pracy – Praca rolnika w każdej z pór roku.
Jesień
Dni robią się coraz krótsze i należy się spieszyć by ze wszystkim zdążyć. Trzeba zwieźć ostatnie
zbiory, zebrać owoce i zaorać pola. Jesień to czas zbiorów ziemniaków, buraków, a także czas
zbiorów jabłek i gruszek w sadzie. W warzywniaku gospodyni ścina kapustę i wyrywa marchewki.
Rolnik wkrótce zaorze pole i zasieje nowe zborze.
Zima
Jest zimno i dni są krótkie. Przyroda odpoczywa. Zwierzęta muszą być trzymane w ciepłych
pomieszczeniach. Rolnik przycina gałęzie drzew i rąbie drwa na opał. Potem suszy je i składuje.
Jest mróz i na łąkach nie ma już trawy. Krowy zostają w oborze, a rolnik karmi je sianem.

Wiosna
Trawa już się 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
Na wsi to czas żniw czyli koszenia i zbierania zboża, sianokosów i wielu innych prac. Sąsiedzi
pomagają sobie nawzajem. Gospodyni w warzywniaku zbiera pomidory, fasolkę i sałatę. Zrywa się
część najmniejszych jabłek, aby pozostałe były dorodniejsze.
*Bajka o porach roku
https://www.youtube.com/watch?v=lbBbi_ds4eU
*Zadanie plastyczne - wykonaj plakat
Podziel kartkę na 4 prostokąty każdy prostokąt to pora roku. Przypomnij sobie co jest
charakterystyczne dla każdej pory roku i narysuj w prostokąciku.
*Połącz cyfry

