WIOSNA NA WSI
Propozycje zabaw i ćwiczeń na dni 12 – 16. 04. 2021r
1. Oglądnięcie filmu edukacyjnego pt. „Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi”
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
- odpowiedzi na pytania zawarte w końcowej części filmu,
- odpowiedzi na pytania zadawane przez rodzica: „Jakie zwierzęta żyją w gospodarstwie rolnym?”,
„Wymień zwierzęta, które żywią się trawą?”, „Które zwierzęta dają nam mleko?”, „Wyjaśnij co to jest
obora, chlew, kurnik, grzęda, owczarnia?.
2. Gdzie kto mieszka – utrwalenie wiadomości
3.
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA

4. Wysłuchanie czytanej przez rodzica bajki ortofonicznej E. Michałowskiej -" W zagrodzie
Małgosi"(rodzic prosi dziecko o naśladowanie głosu zwierząt)
„Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi
każde zwierzątko o jedzenie prosi.
- Piesek szczeka: hau, hau, hau.
- Kotek miauczy: miau, miau, miau.
- Kura gdacze: kod, ko, dak.
- Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa.
- Gąska gęga: gę, gę, gę.
Ona też chce najeść się.
- Owca beczy: be, be, be.
- Koza meczy: me, me, me.
- Indor gulgocze: gul, gul, gul.
- Krowa ryczy: mu, mu, mu.
- Konik parska: prr, prr, prr.
- A pies warczy: wrr, wrr, wrr.
I tak orkiestra ta gra,
aż Małgosia jeść im da.

- domino „Co jedzą zwierzęta?” – rodzic prosi dziecko o wycięcie obrazków domina, rozcięcie wzdłuż
czarnych linii (dziecku, które jest słabsze manualnie pomagamy w wycinaniu). Zadaniem dziecka jest
nazwanie zwierząt i dobranie spożywanego przez nie pokarmu.

- ćwiczenie graficzne:

5. Skąd się bierze mleko?
Oglądnięcie filmu edukacyjnego pt. „Skąd się bierze mleko?”
https://www.youtube.com/watch?v=xJRi9ykdZP0
Pokazanie dziecku i omówienie produktów mlecznych: ser biały, ser żółty, serek topiony, śmietana,
kefir, jogurt, masło. Wyjaśnienie pojęcia nabiał i omówienie właściwości zdrowotnych.
„Nabiał zawiera wapń, który jest potrzebny do budowy kości, zębów. Ponadto mleko i jego
przetwory są źródłem wielu witamin tj. B2, A, D, E i K oraz składników mineralnych w tym:
potasu, fosforu, magnezu, cynku, manganu i żelaza. Warto wiedzieć, że tę samą ilość wapnia,
która jest zawarta w szklance mleka (240 mg) posiadają: szklanka jogurtu, maślanki lub kefiru,
grubszy plasterek sera żółtego, kostka sera twarogowego (300 g), 2 opakowania zarówno:
twarożku ziarnistego (2x200 g) jak i serka homogenizowanego (2x150 g).”

Produkty mleczne można wykorzystać do:
- zagadek - rozpoznawanie produktów smakiem, węchem,
- wykonanie z nich serka smakowego, jogurtu owocowego, kanapki z dodatkiem nabiału (dodatki
wybiera dziecko)
- wykonanie domowego kefiru (zakwaszenie mleka kwaśną śmietaną, odstawienie w ciepłe miejsce,
obserwacja zmian zachodzących w zakwaszonym mleku),
- wykonanie pracy graficznej:

6. Piosenki do słuchania, jedna wybrana przez dziecko do nauki:
- „Gdacze kura: ko, ko, ko”
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY
- „Lisek Łakomczuszek”
https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4
7. Zabawy plastyczne:
- „Kura” – dziecko na kartce papieru odrysowuje swoją dłoń, dorysowuje brakujące części kury
i koloruj kredkami, pisakami lub farbami wg własnego pomysłu. Obok kury może dorysować pisklęta
i inne elementy wiejskiej zagrody.
(Wzór pracy)

- wycinanka „Krowa”- dziecko koloruje elementy krowy i przy pomocy rodzica wycina i skleja je;

8. Zabawy matematyczne:
- w chmurkach po prawej stronie obrazka narysuj tyle kropek, ile zwierząt wiejskich znajduje się po
lewej stronie obrazka.

- pokoloruj odpowiednim kolorem poszczególne figury geometryczne. Nazwij figury geometryczne, które
znasz.

- wspólnie z rodzicem narysuj strzałki prowadzące zwierzęta na farmę, aby po drodze zjadły trawę
(przykładowa trasa: 1 w prawo, 1 w górę, 2 w prawo, 1 w górę, 2 w prawo, 1 w górę)
9. Muzyczna gimnastyka – ćwiczenia w podskokach
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
- „Karmimy kurki” – zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniem prawidłowego toru oddychania.

Rodzic kładzie na podłodze pustą tackę i obok tackę z małymi kuleczkami papierowymi oraz słomkę.
Zadaniem dziecka jest przeniesienie papierowych kuleczek za pomocą słomki do pustej tacki. Rodzic
pokazuje dziecku, jak wykonać ćwiczenie z jednoczesnym zachowaniem prawidłowego toru oddychania.
Potrzebne materiały: 2 papierowe tacki, kuleczkami papierowe, słomka.
10. Dodatkowe propozycje:
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831
- film pt. „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”
https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8

