PROPOZYCJE ZABAW NA WTOREK 06.04.2021 r.
Witam Was i Waszych Rodziców bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Jesteście
wypoczęci i gotowi do pracy. W tym tygodniu zapraszam moje Żabki na wieś tam
będą czekały na Was różne przygody, a jakie to dowiecie się śledząc poszczególne
dni.
Na dzisiejszym spotkaniu poznamy mieszkańców kurnika.
1 . Zapraszam do wysłuchania wiersza, a następnie spróbujcie odpowiedzieć na
poniższe pytania dotyczące treści utworu. Jeżeli posłuchacie z uwagą to na
pewno świetnie sobie poradzicie. Wierzę w Was! Zaczynamy!
Co słychać na podwórku?
(Ewa Stadtmüller)
Tato kogut pięknie pieje,
mama kwoka gdacze,
ja cichutko popiskuję,
bo jestem pisklaczek.
Indyk kroczy w swych koralach,
dumny niczym król.
Już od rana się przechwala:
gul, gul, gul, gul, gul.
Kaczka cieszy się,
bo piątkę ślicznych dzieci ma,
wciąż ustawia je i liczy, kwacząc:
kwa, kwa, kwa.
Za nią gąski więc gęsiego idą:
tup, tup, tup.
I gęgają wesolutko:
– Niechaj żyje drób!
A oto pytania:







Jakie zwierzęta pojawiły się w wierszu?
Gdzie możemy je spotkać?
Jakie dźwięki wydawały?
Czyim dzieckiem jest pisklątko?
Na kogo wyrośnie mały pisklak?
Dlaczego indyk dumnie kroczy?

Pomoc dydaktyczna stanowi integralną część scenariusza zajęć z numeru 3.234 marzec 2021 miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA – materiały na kwiecień.
Rysunki i zdjęcia chronione są prawami autorskimi – kopiowanie, odsprzedaż, dystrybucja w internecie lub wykorzystywanie w innych celach niż przeznaczono jest niedozwolone.

MIESZKAŃCY KURNIKA – „Rebus”

2. Zapraszam do zabawy słuchowo-ruchowej,, Tyle kroków ile głosek”.
Dziecko stoi po jednej stronie dywanu, rodzic po drugiej stronie ; Rodzic
wypowiada nazwy zwierząt np. kura, kogut, indyk, kurczaczek, gęś itp., a dziecko
dzieli je na głoski i wykonuje tyle kroków do przodu, ile głosek jest w danym
słowie.
Powodzenia!
3. Zapraszam do zabawy matematycznej,, Zagubione jajka”.

Potrzebujemy 4 ulubione pluszaki ( mogą być lalki, misie, figurki ulubionych
bohaterów), 10 łyżek lub łyżeczek, słomkę do napojów, małą miseczkę i 13
małych kulek z papieru ( mogą być z gazety, bibuły, ręcznika papierowego ). Kulki
przygotowuje dziecko. Kiedy już mamy przygotowane kulki, ustawiamy pluszaki
w odstępach, kładziemy przed nimi łyżki ( przed pierwszym pluszakiem kładziemy
1 łyżkę , przed drugim 2 łyżki, przed trzecim 3 łyżki, przed czwartym 4 łyżki ).
Prosimy teraz dziecko aby pomógł swoim pluszakom odnaleźć pogubione jajka.
Zadaniem dziecka jest policzyć łyżki, przed pluszakami i przenieść za pomocą
słomki właściwą ilość kuleczek ( jajek), zasada na jednej łyżce tylko jedno,, jajko”.
Na koniec dziecko liczy , ile kto ma ,,jajek” ile ,, jajek” zostało w miseczce ( dla
dziecka), dziecko wskazuje kto ma tyle samo jajek, kto ma najmniej ,, jajek”,
a który pluszak zdobył najwięcej.
Powodzenia! Dajcie znać , czy podobała Wam się zabawa!
4. Zapraszam do zabawy ruchowej ,, Na podwórku”.
Dziecko naśladuje zwierzęta, które wystąpiły w wierszu. Porusza się
w przysiadzie i powtarza za rodzicem odgłosy zwierząt.

A teraz zapraszam do wykonania pracy plastycznej.
5. Kurka- praca plastyczna.
Pomoce: żółta farba, czerwony mazak lub kredka. Malujemy swoją dłoń żółtą
farbką, odbijamy na białej kartce i dorysowujemy brakujące elementy. Jeżeli nie
mamy w domu farbek, możemy ołówkiem odrysować naszą dłoń, pomalować
żółtą kredką i dorysować brakujące elementy. Dorysujcie też kurczaczki.
Powodzenia! Bardzo jestem ciekawa Waszych prac!

6. Mam dla Was niespodziankę . Zapraszam do zabawy tanecznej,, Kaczuszki”.
Wiem, że bardzo ją lubicie.
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94

7. Zapraszam chętnych do wykonania karty pracy. Znajdziecie ją na samym
końcu.
Trzeba odszukać na ilustracji i otoczyć pętlą wszystkie jajka. Tyle samo jajek
narysować w koszyku. Połączyć napisy w ramkach z odpowiednimi zwierzętami.
Komu się udało?
Powodzenia!
To już wszystko na dzisiaj, ale Was wymęczyłam.
Teraz czas na relaks i wypoczynek.
Dziękuję Wam i Waszym Rodzicom za obecność, wspólną zabawę.
Do zobaczenia w czwartek. Pani Asia.
Czekam na zdjęcia!

Pomoc dydaktyczna stanowi integralną część scenariusza zajęć z numeru 3.210 marzec 2019 miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA – materiały na kwiecień.
Rysunki i zdjęcia chronione są prawami autorskimi – kopiowanie, odsprzedaż, dystrybucja w internecie lub wykorzystywanie w innych celach niż przeznaczono jest niedozwolone.

Odszukaj na ilustracji i otocz pętlą wszystkie jajka. Tyle samo jajek narysuj
w koszyku. Połącz napisy w ramkach z odpowiednimi zwierzętami.

Na wsi

Pomoc dydaktyczna stanowi integralną część scenariusza zajęć z numeru 3.210 marzec 2019 miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA – materiały na kwiecień.
Rysunki i zdjęcia chronione są prawami autorskimi – kopiowanie, odsprzedaż, dystrybucja w internecie lub wykorzystywanie w innych celach niż przeznaczono jest niedozwolone.

Otocz pętlą te zjawiska pogodowe, które sprawiają, że na niebie powstaje
Odszukaj na ilustracji i otocz pętlą wszystkie jajka. Tyle samo jajek narysuj
tęcza. Następnie dokończ malowanie tęczy, odbijając w każdym punkcie palec
w koszyku. Połącz napisy w ramkach z odpowiednimi zwierzętami.
zamoczony w farbie wybranego koloru.

Na wsi
Tęcza

