
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

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

22.04.2020 Temat dnia: Podwórkowa orkiestra.

Naszym zadaniem jest rozwijanie aparatu mowy u dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze;
wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot

*Zabawa przy piosence „Dziwne rozmowy”
 https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI 

*Dzień na wsi D. Niemiec
Pobyt na wsi u dziadków to dopiero wyzwanie…
Dzień się tam zaczyna inaczej, wcześnie jest śniadanie.
Trzeba zadbać od rana o wszystkie zwierzęta,
o królikach, o świnkach, o owcach pamiętać.
Dać jeść i pić bez wyjątku
wszystkim w całym obrządku.
Owce wypuścić na hale,
to dla nich miejsce wspaniałe.
Już słychać radosne beczenie, chrumkanie,
to znaczy, że zwierzętom smakuje ich śniadanie.
Konie są w stajni bardzo szczęśliwe,
gdy im porządnie rozczeszę grzywę,
gdy je z czułością, dokładnie wyszczotkuję,
parskają głośno, mówiąc „dziękuję”.
W stajni, w chlewiku, na dworze, cały dzień trwa praca.
Dopiero gdy się ściemnia, z dziadkiem do domu wracam.
Jestem zmęczony, lecz wiem, że gdy zwierzętom troskę okażę,
sam kiedyś będę jak dziadek wspaniałym gospodarzem.

*Rozmowa z dziećmi, na temat treści wysłuchanego wierszyka.
– O jakim miejscu była mowa w wierszu?
– O kogo trzeba zadbać w gospodarstwie?
– Jak trzeba zadbać o zwierzęta?
– Dlaczego trzeba dbać o zwierzęta?
– Czy praca na wsi jest lekka, przyjemna?
– Czy chcielibyście kiedyś pojechać na wieś i opiekować się zwierzętami?
– W czym moglibyście pomóc gospodarzowi na wsi?

mailto:edukacjadomowamisie@gmail.com
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*Dzieci układają historyjkę obrazkową pasującą do treści wiersza. Opowiadają, co się po kolei 
wydarzyło.

*„Ile masz królików, gospodarzu?” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.
R. przygotowuje koszyk (dowolny pojemnik, tacka). Wrzuca do niego kilka marchewek. (może być
prawdziwa pokrojona na kawałki, lub kredki, cokolwiek). Dziecko jest gospodarzem, otrzymuje od
R. koszyk. Gospodarz przy dźwiękach wesołej muzyki chodzi i wysypuje marchewki z koszyka.
Wypowiada zdanie: Idźcie, króliki, czas na kicanie, znajdźcie sobie marchewkę na drugie śniadanie.
Po tych słowach dzieci (rodzeństwo, mama, tata) – króliki – kicają do rozsypanych marchewek.
Gdy  muzyka  cichnie,  te  króliki,  które  znajdą  dla  siebie  marchewkę,  zabierają  ją  i  kicają  do
gospodarza. Siadają w kucki koło niego i udają, że zjadają marchewkę. Pozostałe króliki, które nie
znalazły  marchewki,  wchodzą  do  położonej  na  dywanie  dużej  obręczy  i  zadają  gospodarzowi
pytanie:  Gospodarzu  nasz,  kiedy  nam  marchewki  dasz?  Gospodarz  podchodzi  do  królików
siedzących w obręczy i odpowiada: Dam wam za chwilę marchewek bez liku, tylko policzę, ile tu
jest królików. Następnie liczy, ile marchewek nazbierały króliki. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie.
W  zabawie  można  wykorzystać  prawdziwe  marchewki,  koszyk,  marchewki,  duża  obręcz  lub
sznurek.



*Globalne czytanie wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot.
Rodzic po kolei pokazuje karty do globalnego czytania (obraz +wyraz) i dokładnie odczytuje.
Następnie wyklaskuje, czyli dzieli na sylaby np. ka-czka, in-dyk, itp poszczególne wyrazy. 
Gdy pokazuje karty po raz drugi – dziecko samo odczytuje te wyrazy. 

KACZKA

PIES

KOT



*Dzieci uczą rodziców w domu! 

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym
chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej
"Dzieci  uczą  rodziców"  Centrum  Rozwoju  Lokalnego  przygotowało  serię  materiałów
dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na
stronie  internetowej  www.crl.org.pl  ukazują  się  materiały  do  pobrania  całkowicie  za  darmo.
Zamieszczane lekcje obejmują tematykę bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu,
ekologii, historii, a nawet astronomii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju
sytuacji  i  ewentualnej  decyzji  co  do  wydłużenia  okresu  zamknięcia  przedszkoli  i  szkół
podstawowych. Zapraszamy do pobrania darmowych lekcji. By zachęcić rodziców do większego
zaangażowania  w  wspólną  naukę  z  dziećmi,  CRL  na  profilu  na  Facebooku
(facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) organizuje konkursy dla dzieci i ich rodziców.  
Materiały można pobrać pod adresem: 

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 

KOZA

INDYK
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*Karta pracy-wykonaj zadanie.


