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29 MARCA-2 KWIETNIA - ŚRODA
1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Praca z tekstem i edukacja
dukacja matematyczna
Rodzicu, przeczytaj dziecku wiersz ,,Czubatka mamą’’ I. Laris, a następnie sprawdź zrozumienie tekstu,
korzystając z propozycji pytań do utworu.
,,Czubatka mamą’’
Wysiedziała kwoka bielutkie jajeczka.
Wylęgły się żółte kuleczki puchate.
Wodziła je drogą po łące, gdzie rzeczka,
dumna, że do mamy podobne i taty.
Kuleczki tak za nią równiutko się toczą.
Czubatka prowadzi w tę, to w tamtą stronę.
Tu smaczne ziarenko, tam robaczki zoczą.
Na końcu najmniejsze, to zawsze spóźnione
- zgrabniutko i lekko, poruszać się w chodzie,
skrzydełka czasami rozwinąć na boki,
wykąpać czyściutko w piaseczku - nie
ni w wodzie!
I z gracją, jak Mama, małe stawiać kroki.
- Raz idą, a rzeczka tuż obok przepływa.
O zgrozo! Plusnęły i prądem niesione już płyną!
Na brzegu Kwoka głową kiwa.
Na końcu najmniejsze,
ajmniejsze, to zawsze spóźnione.
A czubatka biega, wciąż po brzegu wkoło.
- Potopią się jeszcze te moje malusie!
A kulki żółciutkie pływają wesoło.
Na pewno już wiecie - były to kaczusie.

Rozmowa na temat wiersza propozycje pytań:
- Co się wykluło z jajek?
- Jak miała na imię kura?
- Co robiły pisklęta, gdy zobaczyły
wodę?
- O co martwiła się Czubatka?
- Dlaczego hodujemy kury, kaczki,
indyki czy gęsi?

Zabawa matematyczna ,,Żółte kuleczki’’ na podstawie wiersza I. Laris
,,Żółte kuleczki’’

Potrzebne będą:
- pięć sylwet kurczaków i pięć owali - takich,
by kurczątka można było schować pod
owalami,
- obręcz,
- liczmany.

Dzieci liczą jajka (owale) od lewej do prawej, od
prawejj do lewej i podają ich liczbę. Nagle
wszystkie jajka pękają i pokazują się pisklęta.
pisklęta
Dziecko także je liczy od lewej, a następnie od
prawej strony i podają ich liczbę. Rodzicu, teraz
przygotuj dowolną obręcz i poproś, by dziecko
włożyło do niej kolejno: 5 dowolnych klocków,
5 liczmanów (groch, fasola, guziki, orzechy).
Dziecko za każdym razem układa je w szeregu
szereg
i przelicza głośno od lewej i prawej strony.

2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNY
Praca plastyczna
„Zwierzęta z zagrody”
Odrysujcie dłoń mamy
mam lub taty na kartce. Spróbujcie dorysować
różne elementy tak, aby powstało jakieś ciekawe zwierzę. Możecie
też zrobić odcisk dłoni
dłoni zamoczonej w farbie oraz wyciąć narysowane
zwierzątko
wierzątko.

3. DBAMY O UMUZYKALNIANIE I ROZWÓJ RUCHOWY
Zabawy muzyczno-ruchowe
„Zgadnij kim jestem’’
Rodzicu, wejdź w poniższy
y link i spróbuj wspólnie
z dzieckiem odgadnąć
ąć wszystkie odgłosy zwierząt
z wiejskiego podwórka i zagrody.
Link do utworu:
https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71
W50
„Jak chodzą zwierzątka?’’
Zabawa dla najmłodszych dzieci polegająca na
pokazywaniu, jak chodzą zwierzątka z piosenki.
Link do utworu:
https://www.youtube.com/watch?v=Ma
https://www.youtube.com/watch?v=Ma-2i7Ut5w&list=OLAK5uy_kjK904l2tlnNGbSWylTCAMl
list=OLAK5uy_kjK904l2tlnNGbSWylTCAMl
4fUv0-hsUU
„Skarpetkowy bałagan”
Tym razem zadaniem rodziców i dzieci będzie dobranie
skarpetek w pary. Możecie zorganizować wyścig - kto szybciej
albo dobierać skarpetki na czas np. przez kilka minut. Policzcie,
ile par skarpetek udało Wam się skompletować.

Propozycje pracy w wolnym czasie - w osobnym pliku.

