PEREŁKI 27.03.2020r
TEMAT: Przysmaki Zwierząt
PRZEBIEG:
1. Dziadek fajną farmę miał- nauka piosenki połączona z zabawą naśladowczą.
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q

2. Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował- słuchanie fragmentu wiersza
H. Bechlerowej połączone z rozmową na temat wysłuchanego utworu. Rodzic czyta
wiersz, ilustrując jego treść obrazkami zwierząt (na każdym obrazku zwierzątko i jego
przysmak).
To jest Filik – kotek bury. Ma wąsiki i pazury.
Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili.
Stanął Filik przy kurniku.
- Czy chcesz mleka, koguciku?
Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno.
Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił.
- Lubisz mleko?
- Nie, ja rano smaczny owies jem i siano.
Do królika kotek podszedł.
- Pij, pij mleczko, bardzo proszę!
Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł marchewkę.
Więc do krówki poszedł kotek.
- Czy na mleko masz ochotę?
- Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną trawkę w lecie.
Koło furtki kózka biała także mleka pić nie chciała.
- Zabierz sobie kotku dzbanek! Ja jem liście kapuściane.
Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. Rodzic zadaje pytania: Jak miał na imię kotek?;
Czym kotek częstował zwierzątka?; Co kogucik i kurka jedli na śniadanie?; Co koń jadł rano?;
Co gryzł królik?; Co lubi jeść krowa?; Dlaczego kózka nie chciała pić mleka?
3. Zestaw ćwiczeń ruchowych


,,Koci spacer- dziecko wykonuje ćwiczenie równoważne, idzie po linie (można
wykorzystać skakankę), stopa za stopą, ręce w bok. Ćwiczenie należy powtórzyć
kilka razy.



,,Pełzające dżdżownice”- dziecko leży na brzuchu pełza do przodu. Ćwiczenie
należy powtórzyć kilka razy.



,Skaczące koniki polne”- dziecko naśladuje skaczące koniki polne.

4. ,,Przysmaki zwierząt’’- zabawa dydaktyczna. Dziecko z pomocą rodzica łączy
w pary zwierzęta i ich przysmaki. Następnie dziecko wybiera te zwierzęta, które jedzą
trawę. (obrazki zwierząt i przysmaków w załączniku)

5. Dziwne rozmowy- zabawa ruchowa przy piosence. Dziecko próbuje śpiewać, wydaje
odgłos i naśladuje dane zwierzątko.
https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ

OBRAZKI POMOCNICZE DO ZAJĘĆ

