Program
rogram domowej nauki i zabawy
Punktu Przedszkolnego Lisa Rudosława
29 MARCA-2 KWIETNIA - PONIEDZIAŁEK
1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Zagadki - rodzicu, przeczytaj dziecku zagadki na temat zwierząt z farmy ,,Co słychać na podwórku?’’.
podwórku?
Spróbujcie wspólnie rozwiązać zagadki.
,,Co słychać na podwórku?’’
Kiedy się w oborze,
do
o syta nie naje,
wtedy głośno ryczy
i mleka nie daje.
(krowa)

Nie darmo ją człowiek
zachęca
achęca i prosi chociaż
hociaż dużo gdacze,
gdacze
złotych
łotych jaj nie znosi.
(kura)
Z jej runa powstają
sweterki wełniane,
a swojego męża
nazywa baranem. (owca)

Czasami jest szara,
lecz najczęściej biała.
Nie każdy by odgadł,
gdyby nie gęgała. (gęś)
Uwielbia się kąpać,
krótkie nóżki ma.
Na
a pewno odgadniesz,
gdy powie:
powie -Kwa, kwa... (kaczka)

Nigdy się nie czesze,
choć ma piękny grzebień.
Rano głośno pieje,
w dzień z kurami grzebie. (kogut)

Jest szybki i silny,
w skromnej stajni mieszka.
Kiedy jest mu smutno,
głośno rży i wierzga. (koń)

Rodzicu,, na pewno w domu posiadacie różne zwierzątka (nie tylko z wiejskiej zagrody) - maskotki,
figurki itp. Zbierzcie je wszystkie, policzcie
polic
(starsze
starsze dzieci mogą je ponumerować),
ponumerować a następnie:
• Ułóżcie je w kolejności od najmniejszego do największego - które
tóre zwierzątko jest najmniejsze,
a które największe?
• Dzieci starsze mogą wskazać np. drugie, piąte, siódme zwierzątko lub odpowiedzieć na pytanie,
jak się nazywa
azywa pierwsze, trzecie, szóste?
• Jeżeli macie
e rożne rodzaje zwierzątek, to podzielcie je np. na zwierzęta leśne, egzotyczne, domowe,
wiejskie itp.
• Odpowiedzcie na pytanie, których zwierząt macie najmniej, a których najwięcej? O ile jest
mniej albo o ile więcej?

2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNO-UMYSŁOWY
MANUALNO
Praca plastyczno-techniczna ,,Świnka skarbonka’’

Potrzebne będą:
• plastikowa butelka (np. po jogurcie),
• różowy filc,
• różowy karton lub gąbka,
• czarny marker,
• 4 małe zakrętki (np. po jogurtach w saszetkach),
• nożyczki,
• klej (najlepiej Super Glue).

Wykonanie:
1. Z filcu wycinamy prostokąt,
którym owiniemy brzuszek świnki.
Składamy go na pół i na zgięciu
wycinamy niewielki pasek.
To będzie dziurka skarbonki.

2. Teraz najtrudniejszy moment.
Taką samą dziurkę wycinamy w butelce.

3. Kiedy mamy już obie dziurki,
przyklejamy filc do butelki.

4. Z przodu przy zakrętce
rysujemy oczy czarnym markerem.
markerem

5. Odrysowujemy nakrętkę na różowym kartonie
albo gąbce i wycinamy koło. Przyklejamy je do
nakrętki i na środku
dku rysujemy dwie czarne kropki nosek. Również z różowego kartonu wycinamy koło,
które nacinamy tak, aby powstała spiralka - to będzie
ogonek świnki. Przyklejamy go z tyłu butelki.

6. Teraz czas na uszy. Wycinamy je z filcu, kształtem przypominają listki. Najpierw zlepiamy klejem
uszy na dole. Następnie, tak przygotowane, przyklejamy do butelki.
7. Na koniec nogi, wykonajcie je z nakrętek po jogurtach i przyklejcie klejem do filcu. Świnka gotowa!

3. DBAMY O ROZWÓJ ANGLOJĘZYCZNY
Rodzicu, wejdź w podany link i naucz swoje dziecko nazw zwierząt farmerskich w języku angielskim.
Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=S6Ait911Emo

DOG - CAT - DUCK - COW - SHEEP - CHICKEN - ROOSTER
pies - kot - kaczka - krowa - owca - kurczak - kogut

PIG - GOOSE - TURKEY - HORSE - DONKEY - GOAT - RABBIT
świnia - gęś - indyk - koń - osioł - koza - królik

Propozycje pracy w wolnym czasie - w osobnych plikach.

