Program
rogram domowej nauki i zabawy
Punktu Przedszkolnego Lisa Rudosława
29 MARCA-2 KWIETNIA - WTOREK
EK
1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Praca z tekstem - rodzicu,
odzicu, przeczytaj dziecku utwór ,,Na podwórku’’ E. Stadtmuller,
Stadtmuller a następnie
sprawdź zrozumienie tekstu, korzystając z propozycji pytań do utworu.
Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=RS3d99iOVsg
,,Na podwórku’’
1. Na podwórku zamieszanie,
każdy czeka na śniadanie,
głodny kot na płot się drapie,
a gospodarz smacznie chrapie.
Ref. Gospodarzu, wstawać pora,
karmić kury i indora,
nieść do stajni sianko świeże,
a nie w łóżku sobie leżeć.
2. Pieje kogut, kukuryku!
Nie ma ziarna dziś w kurniku!
Krowa muczy, kwiczy prosię:
ktoś tu ma nas wszystkich w nosie.
Ref. Gospodarzu...
3. Gdy gospodarz to usłyszał,
krzyknął: spokój, krzyknął: cisza,
fantastyczny sen dziś miałem,
więc przerywać go nie chciałem.

Rozmowa na temat utworu - propozycje pytań:
- O kim był ten tekst?
- Jakie zwierzęta występowały kolejno w utworze?
- Co robił gospodarz, a co powinien robić?
- Jakie zwierzęta budziły gospodarza?
- Jakie inne prace wykonuje rolnik?
Prowadzimy dzieci do wniosku, że rolnik
produkuje żywność: hoduje zwierzęta i uprawia
rośliny.

Ref. Gospodarzu...
2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNO-UMYSŁOWY
MANUALNO
Zabawa kreatywna ,,Teatr cieni’’
Rodzicu, teatr cieni to zabawa na porę wieczorową, która nie
wymaga praktycznie żadnych akcesoriów. Wystarczy tylko
lampka nocna i chęci do gry aktorskiej. To doskonały sposób na
rozwój wyobraźni i kreatywności dziecka, a także stymulowanie
aktywności poznawczej oraz integrowanie
integrowani siły: głowy i rąk.
Za pomocą dłoni pokazujcie,, np. na ścianie lub płótnie,
zwierzęta gospodarskie i naśladujcie
cie ich odgłosy. Spróbujcie
także wspólnie z dzieckiem wymyślić jakąś postać, narysować ją
na kartonie i wymyślić jej historię.
Może wam przy tym towarzyszyć ta oto piosenka:
https://www.youtube.com/watch?v=NyafIO_TUww

3. DBAMY O UMUZYKALNIANIE I ROZWÓJ RUCHOWY
Zabawa muzyczno-ruchowa ,,Ciocia Tecia’’
Dziecko uczy się piosenki fragmentami - metodą ze słuchu.
Następnie organizujemy dziecku zabawę przy piosence.
Dziecko śpiewa piosenkę, naśladując zwierzęta poprzez
chód oraz odgłosy, śpiewając wyrazy dźwiękonaśladowcze.
Link do utworu:
https://www.youtube.com/watch?v=fSSRwIAQIcE
Dodatkowo po wieczornej zabawie w teatr cieni,
posłuchajcie do poduszki bajka z morałem „Dwie kozy”
Link do utworu:
https://www.youtube.com/watch?v=nD21MBu_bFw

Propozycje pracy w wolnym czasie - w osobnych plikach.

