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Propozycje  zabaw muzycznych: „Zwierzęta  na  wsi”  –  rozpoznawanie  odgłosów zwierząt
mieszkających na wsi.

Propozycja zabawy plastycznej: Wykonanie makiety wiejskiego podwórka.

Przebieg:
1. Układanie zdań na temat zwierząt z wiejskiego podwórka. (Załącznik 1)

 Zabawę rozpoczyna rodzic, wypowiadając pierwsze zdanie. Np. Po podwórku kroczy
kaczka, a za nią żółte kaczuszki. Następne zdania układa dziecko.

2. „Zwierzęta na wsi” – rozpoznawanie odgłosów zwierząt mieszkających na wsi.
https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0

 Rodzic odtwarza po kolei odgłosy zwierząt mieszkających na wsi, dziecko rozpoznaje
odgłosy i nazywa zwierze, które je wydaje.

 Dziecko próbuje naśladować odgłosy zwierząt mieszkających na wsi.

 Dziecko rytmicznie wyklaskuje, wytupuje nazwy zwierząt mieszkających na wsi.

3. Utrwalanie słów piosenki „Na wiejskim podwórku” z poprzedniego tygodnia.
https://www.youtube.com/watch?v=LEYDpARDQMw

I. Na podwórku już o świcie
zamieszanie, rwetes, krzyki,
pokłóciły się koguty,
kaczki, gęsi i indyki.

Ref.: Kwa, kwa, kwa, kwa, gę, gę, gę, gę!
Gul, gul, gul, gul, kukuryku!
Kwa, kwa, gę, gę, kukuryku!
O co tyle krzyku?

II. Krowa muczy, świnki kwiczą,
piesek szczeka: hał, hał, hał, hał.
Owce beczą, kozy meczą, 
w stajni koń rży: ihahaa!

III. Gospodyni rano wstała,
daje paszę, ziarno sypie,
więc przez chwilę na podwórku
będzie troszkę, troszkę ciszej

https://www.youtube.com/watch?v=LEYDpARDQMw
https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0


Praca plastyczna
1. Omówienie przez dziecko wyglądu wiejskiego podwórka.

 Jakie budynki powinny się tam znaleźć?

 Jakie zwierzęta tam spotykamy?
2. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

 Dziecko  wycina  z  kolorowych  czasopism  obrazki/zdjęcia  zwierząt,  które  można
spotkać na wiejskim podwórku (lub je rysuje).

 Dziecko  przykleja  obrazki/zdjęcia  na  tekturkach  i  umocowuje  je  plasteliną  do
tekturowych podstawek.

 Rodzic przygotowuje prostokątny kawałek styropianu, maluje go zieloną farbą. (Może
być  to  również  kawałek  sztywnego  zielonego  bloku  lub  tektury  pomalowanej  na
zielono).

 Dziecko okleja pudełka kolorowym papierem – otrzymuje zabudowania gospodarcze,
dom gospodarza.

 Dziecko  z  pomocą  rodzica  komponuje  makietę  na  styropianie/tekturze,  ozdabia
elementami wykonanymi z bibuły (np. rośliny, staw) lub z wykałaczek (płot).



Załącznik 1


