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 Zabawa orientacyjno-porządkowa – Przestraszone kurczątka.
Dzieci  są  kurczątkami.  Swobodnie  poruszają  się  w  różnych  kierunkach.  Na
hasło:  Uwaga,  kot!  uciekają  do  kurnika  (wyznaczonego  miejsca  w  pokoju),
wydając odgłosy:  pi, pi, pi. Hasło: Nie ma kota,  jest sygnałem do ponownego
wykonywania ruchów.

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Kaczuszki szukają ziarenek.
Dzieci  są  kaczuszkami.  Chodzą po pokoju małymi krokami,  kołysząc  się  na
boki; co pewien czas wykonują skłony tułowia w przód – zbierają ziarenka –
 i prostują się.

 Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Pieski gonią gęsi.
Pieski na mocne uderzenie w bębenek pieski na czworakach przeganiają gąski
pod ściany. 

 Ćwiczenia tułowia – skłony – Kogut zasypia.
Dzieci w siadzie klęcznym, wykonują skłon tułowia w dół, z dotknięciem głową
kolan – kogut chowa głowę w piórka.  Potem powoli prostują się i ustawiają
głowy prosto.

 Ćwiczenie równowagi – Na grzędzie.
Dzieci są kurkami. Przechodzą, stawiając nogę za nogą, po sznurku, (skakance)
tak aby z niego nie spaść.

 Zabawa uspokajająca – Na podwórku.
Dzieci maszerują po obwodzie koła z rytmicznym klaskaniem i powtarzaniem
rymowanki:
Na podwórku jest wesoło, wiele zwierząt chodzi w koło. Ko, ko, ko i kwa, kwa,
kwa, niech zabawa dalej trwa.



Aktywność językowa na 20.04.2020r. 

Słuchanie wiersza „Na farmie” Krzysztofa Roguskiego 
(Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 58–59)

1. Słuchanie wiersza Krzysztof Roguski „Na farmie” 

Tuż za miastem, tuż nad rzeką
Farma stoi niedaleko.
Kiedy słońce rano wstaje
Pierwszy sygnał kogut daje:
„Kukuryku! Kukurykuuuuu!”
Robiąc przy tym dużo krzyku.
Zaraz po nim kury „koko”
Na swych grzędach się kokoszą.
Na to wszystko pies głos dał
Swoim głośnym „hau-hau-hau!”
Gęsi „gęgę” wystraszone
Biegną każda w swoją stronę.
Żaba – hopa! – w staw nurkuje
I swym „kumkumkum” kumkuje.
Świnka chrumka „chrum” od rana,
Bo już w błocie wykąpana.
Krowa – ta to ma ze stali nerwy! –
Muczy „muu, muu, muu” bez przerwy.
Kaczka tylko „kwa, kwa” kwacze,
Bo nie umie wszak inaczej.
Konie „ihaha” parskają,
Ogonami w rytm machają.
Tylko kot nie miauczy wcale
Leżąc na swym piedestale
I nie budzi się ze snu,
Tyko muczy „mruu, mruu, mruu”,
Chociaż ciągle mu przy uchu
Gołąb „gruchu, gruchu, gruchu”...
I tak wkoło, tak codziennie
Rozmawiają bezimiennie



Że zadziwi się przechodzień,
Jak to jest na farmie co dzień.

2. Wypowiedzi dzieci na temat wiersza. 

- kto mieszka na farmie? 

- co dostajemy od krowy?

- jakie produkty powstają z mleka?

- co dostajemy od kury?

- jakie produkty powstają z jaj?

- co dostajemy od owcy?

- jakie produkty powstają z wełny owczej?

- po co hodujemy świnie?
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