
                                              Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice!

Propozycje aktywności na 15.05 2020 r.

1. Ćwiczenia ortofoniczne „Co mówią zwierzaki?” Przeczytajcie drodzy Rodzice dzieciom 
poniższy wierszyk. Zadaniem dzieci jest uzupełnienie jego treści poprzez wypowiadanie 
odgłosów, jakie wydają zwierzęta.
Co mówi kaczka, gdy jest bardzo zła?
     Kwa, kwa, kwa
Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał?
     Miau, miau, miau
Co mówi kura, gdy znosi jajko?
     Ko, ko, ko
Co mówi kogut, gdy budzi w kurniku?
     Kukuryku
Co mówi koza, gdy jeść jej się chce?
     Mee, mee, mee
Co mówi krowa, gdy brakuje jej tchu?
     Muu, muu, muu
Co mówi piesek, gdy kość zjeść by chciał?
     Hau, hau, hau

2. „Zwierzęta na wsi”- film edukacyjny. Zapraszamy Was do obejrzenia filmu. Zwróćcie 
uwagę, gdzie mieszkają i czym odżywiają się zwierzęta wiejskie? Które z tych zwierząt 
lubią owoce i warzywa? https://youtu.be/CpcmvJTO5G4
    

3. Zabawa ruchowa „Na wiejskim podwórku”. A teraz czas na zabawę. Poruszajcie się 
swobodnie po pokoju przy skocznej muzyce. https://youtu.be/4cNbggnMMpo
Podczas przerwy w nagraniu, wylosujcie spośród obrazków jedno z poznanych zwierząt a
następnie naśladujcie jego ruchy i odgłosy. Zabawę powtórzcie kilka razy.

                 

  
     4.  Quiz: prawda czy fałsz. Zapewne posiadacie już sporą wiedzę na temat zwierząt wiejskich,
          dlatego też, na pewno świetnie poradzicie sobie ze stwierdzeniem, które z poniższych zdań   
          jest prawdziwe, czy fałszywe:

– Krowa je cukierki. (fałsz)
– Kaczki pływają w stawie. (prawda)
– Świnka robi „chrum – chrum”. (prawda)
– Koń jest w kolorze zielonym. (fałsz)
– Gęsi lubią owoce i warzywa. (prawda)
– Kury i kogut mieszkają w stajni. (fałsz)

      5.  Proponujemy Wam wykonanie ćwiczenia z  KP3, k.68. Nazwijcie dorosłe zwierzęta i ich 
           dzieci. Powiedzcie, co mamy dzięki nim. Nalepcie przy odpowiednich zwierzętach: koszyk
           z jajkami, dzbanek mleka, kłębki wełny i poduszkę wypełnioną piórami.

https://youtu.be/CpcmvJTO5G4
https://youtu.be/4cNbggnMMpo


     6.  Na koniec zachęcamy Was do zabawy przy piosence, którą poznaliście na początku tygodnia
          „Dziadek fajną farmę miał” https://youtu.be/fUX5kYzzi5Q

          Drogie Żółwiki. Proponujemy Wam kilka kolorowanek ze zwierzętami z wiejskiej zagrody.
          Jeśli macie ochotę zapraszamy do skorzystania.
                                                                                                Wesołej zabawy

https://youtu.be/fUX5kYzzi5Q







