
                                    Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice!

Propozycje aktywności na 13.05.2020 r.

1. Ćwiczenia artykulacyjne „Zwierzaki rozmawiają”. Zachęcamy Was do naśladowania 
odgłosów różnych zwierząt domowych (np. kurka – ko, ko, ko; kaczka – kwa, kwa, kwa;
krówka – muu, muu, muu; gąska – gę, gę, gę; kogut – kukuryku; świnka – chrum, chrum).
Usprawnianie mięśni narządów mowy.

2. Zabawa ruchowa „W zagrodzie”. Prosimy Państwa o wyznaczenie na dywanie za pomocą 
taśmy lub skakanki „domu” dla zwierząt oraz „zagrody”. Gdy pokażecie żółte koło wycięte
z kolorowego papieru oznaczające „dzień”, dzieci – zwierzątka wychodzą do zagrody. 
Natomiast, gdy pokażecie koło niebieskie oznaczające „noc”- zwierzęta chowają się do 
domu. Zabawę powtarzamy kilka razy.

3. Zabawa „Nogi i rogi”. Obrazki zwierząt znajdują się w załączniku 1.
Przyjrzyjcie się uważnie zwierzętom rozłożonym na dywanie. Rozłóżcie je na trzech 
kartkach w następujący sposób:
- na pierwszej zwierzęta z czterema nogami (koń, owca)
- na drugiej zwierzęta z dwiema nogami (kura, kogut, kaczka)
- na trzeciej zwierzęta, które mają rogi (krowa, koza).

            - Porównajcie wygląd tych zwierząt. - Jakie mają cechy wspólne?
      
      4.  Zabawa „W zagrodzie”. Spróbujcie uporządkować poniższe zwierzęta od największego do
           najmniejszego. Policzcie, ile jest wszystkich zwierząt.

 

     



 5.  „Układamy zadania”. Próby układania zadań z treścią o zwierzętach. Do zabawy prosimy 
           wykorzystać sylwety zwierząt (załącznik 2) lub pluszowe zwierzątka, które posiada dziecko
           w domu. Przykładowe zadania:
           W chlewiku przy korytku było 3 świnki. Po chwili do korytka doszła jeszcze 1 świnka. 
           Ile świnek jest teraz przy korytku?

          Na pastwisku pasło się 5 krówek. Jedna krówka odeszła do obory napić się wody. 
          Ile krówek zostało na pastwisku?

          Na pewno udało Wam się drogie Żółwiki policzyć, ile wszystkich świnek było przy korytku
          oraz ile krówek zostało na pastwisku. A teraz sami spróbujcie ułożyć zadania o zwierzętach.
          Jeśli sprawiałoby Wam to trudność poproście o pomoc rodziców.

6. Na koniec proponujemy wysłuchanie piosenki  „Gdacze kura: Ko, Ko, Ko”
https://youtu.be/QPqALIknKwY 

                                                     Miłej zabawy

https://youtu.be/QPqALIknKwY
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