
PROPOZYCJE ZABAW NA PIĄTEK (09.04.2021 R.)

Kochane Pszczółki, Drodzy Rodzice!

Witam  Was  serdecznie. Na  dzisiaj  przygotowałam  dla  Was  zabawy,  dzięki  którym
dowiemy się, co mamy dzięki zwierzętom.

1. „Poranek w gospodarstwie” – ćwiczenie, według Natalii Łasochy, usprawniające
aparat artykulacyjny.

Rodzic,  czytając  opowiadanie,  robi  w  odpowiednich  miejscach  pauzy,  a  dziecko
wykonuje ćwiczenia buzi i języka.

Gospodarz wyszedł na podwórko. (dziecko otwiera usta i wysuwa język). 
Rozejrzał się dookoła. (oblizuje usta)

Na jego widok pies zaczął merdać ogonem. (energicznie dotyka językiem kącików ust). 
Gospodarz poszedł do kurnika,
wesoło pogwizdując. (ściąga usta, jakby chciało zagwizdać) 

Policzył wszystkie swoje kury, 
najpierw na dolnej grzędzie, (językiem dotyka kolejno dolnych zębów)
a potem na górnej. (językiem dotyka kolejno górnych zębów)

Gdy zaszedł do stajni, zauważył, że pod sufitem jaskółki uwiły gniazdo. 
(czubkiem języka kreśli koła na podniebieniu)

Ze studni uciągnął trochę wody: 
jedno wiadro, (wyciąga język i układa go na brodzie, po czym podnosi w kierunku nosa)
drugie, (powtarza ćwiczenie)
trzecie. (powtarza ćwiczenie)

W  końcu  pomyślał  „pora  na  śniadanie”  i  zabrał się za  codzienne  poranne
karmienie zwierząt, a małe prosiątka zaczęły wesoło pomlaskiwać różowymi ryjkami
(mlaska i oblizuje się).

Buzia  i  język  przygotowane  do  mówienia?  Zatem  zapraszam  Was  do  ułożenia
i opowiedzenia historyjki obrazkowej.

2. „Wiejskie dobra” – układanie historyjki obrazkowej.

Rodzic  prezentuje  ilustracje  (w  rozsypce).  Dziecko  wybiera  pierwszą ilustrację
i opowiada, co się na niej dzieje. Następnie dobiera kolejne, zwracając uwagę na chronologię
wydarzeń. Opowiada całą historię na podstawie obrazków. 

Rodzic może prowadzić z dzieckiem krótką rozmowę zainspirowaną treścią ilustracji.







Czy już wiecie skąd się biorą jajka i mleko? Zgadza się! Zwierzęta gospodarskie są
bardzo pożyteczne.

3. Jakie zwierzę możemy jeszcze spotkać na wsi? Posłuchajcie zagadki:

Niejedną zrobił psotę! Poplątał nici motek, a potem wlazł na płotek i mruga. Kto to?

Brawo! A czym lubią bawić się kotki? Tak, wełną. Zapraszam Was do zabawy waszymi
kłębkami wełny.

4. „Kłębek wełny” – zabawa ruchowa, ćwiczenia określania położenia przedmiotów,
doskonalenie motoryki małej.

Dziecko układa kłębek wełny według polecenia rodzica, np.: na krześle, pod krzesłem,
obok krzesła, przed krzesłem, za krzesłem, nad krzesłem (trzyma w ręce).

Teraz owińcie nić wokół wskazującego palca.  Zwróćcie uwagę na to,  by nie spadła
i  rzućcie  kłębek  do  rodzeństwa  lub  rodzica,  który  zrobi  to  samo i  odrzuci  Wam kłębek.
Powtórzcie  tę  czynność jeszcze raz,  a  potem,  odwijając  wełnę,  spróbujcie  nawinąć ją  na
kłębek. I jak? Udało się? Jestem pewna, że świetnie sobie poradziliście!

5. Spójrzcie teraz proszę na poniższe ilustracje:

To owce – merynosy.



Rasa owiec merynos jest bardzo ceniona ze względu na runo, z którego produkuje się
wełnę. Rasa ta wywodzi się z Azji. Na świecie istnieje wiele gatunków, które nieco różnią się
od siebie. W Polsce występują przeważnie osobniki pozbawione rogów.





A co możemy zrobić z wełny? Oczywiście: czapki, szaliki, rękawiczki. 

6. Dzisiaj  proponuję  Wam wykonanie  pracy plastycznej  –  sweterka.  Mam nadzieję,  że
wkrótce nie trzeba będzie ich już zakładać.

Skorzystajcie  z  gotowego  szablonu  swetra,  który  zamieszczam  Wam  poniżej  albo
narysujcie  sami  swój  sweter.  Możecie  ozdobić  go  według własnych pomysłów. Poproście
rodziców o pocięcie wełny na krótsze kawałki. Jeśli macie kilka kolorów wełny zróbcie na
sweterku wzory. Mogą to być paski, a może krata? Liczę na Waszą pomysłowość! Pamiętajcie
jeszcze tylko  o zasadzie,  że  klejem smarujemy kartkę,  a  nie  wełnę.   Ściągacze  możecie
pokolorować kredkami. Powodzenia!

Jak Wam poszło? Ciekawa jestem jak wyglądają Wasze sweterki. 

Dla  chętnych dzieci  mam  jeszcze  dwie  propozycje  kart  pracy.  Możecie  połączyć
produkty ze zwierzętami, dzięki którym je otrzymujemy.

Jeśli macie ochotę pochwalić się swoimi pracami, czy innymi działaniami, zapraszam
do wysyłania zdjęć na e-mail justyna_szcz@wp.pl

Trzymam kciuki, żeby niedługo udało się Wam wybrać na Ciernie albo do pobliskiego
Mokrzeszowa, aby poobserwować zwierzęta gospodarskie. Miłego weekendu!

Do zobaczenia i usłyszenia we wtorek (13.04) o godz. 9:00 na platformie Teams.

Pozdrawiam ciepło, pani Justyna.
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