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Odgłosy zwierząt na wsi - zagadki słuchowe.

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

Zagadki.

Chodzi po podwórku, 

Woła: „Kukuryku”, 

On i jego przyjaciele, 

Mieszkają w kurniku. 

(kogut)

Bawię się w błocie

Krzyczę: „Kwiku, kwiku”. 

Mieszkam w chlewiku ....

(świnia)

Często wołam: me, me, me. 

Czy ktoś wełnę moją chce? 

( owca)

Gdaczę sobie: ko, ko, ko,

Na śniadanie dam ci jajko.

(kura)

po podwórku sobie chodzi

i kurczęta żółte wodzi. ... ( kura)

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


Zawsze blisko krowy i ogonem

miele, każdy już odgadnie,

bo to przecież...(ciele)

Nad rzeczułką wartką,

kto to drepce z dziatwą?

Żółte nóżki ma. 

Gę, gę, gę, gę, ga! ... (gęś)

Tak cichutko chodzi,

że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo 

boją się go myszy. ...(kot)

Dobre ma zwyczaje

– ludziom mleko daje. ...(krowa)

Mucząc woła gospodynię

Bo to zwierze z tego słynie,

Że gdy muczy to oznacza -

Gospodynię czeka praca.

Mleko wnet do wiadra leci,

By je piły wszystkie dzieci,

Żeby każdy z Was był zdrowy

A to mleko dają ...(krowy)

Za kości rzucone dziękuje ogonem. ...

(pies)



Żółciutkie kuleczki

Za kura się toczą,

Kryją się pod skrzydła,

Kiedy wroga zobaczą. ... (kurczęta)

W każdej wsi jest taki budzik,

który co dzień budzi ludzi.

Budzik chodzi, łapką grzebie.

Choć nie czesze się, ma grzebień. ...(kogut)

Szybko biega, rży i parska.

Na śniadanie - owsa garstka.

Potem w stajni grzecznie stoi.

Czeka, aż go ktoś napoi.

Ty odważnie podejdź doń,

bo to jest po prostu ... (koń)

Żółte, puszyste piórka,

okrągłe, grube brzuszki,

oczka jak dwa paciorki

i płaskie krzywe nóżki. ...(kaczątko)



Aktywność matematyczna na 22.04.2020r.

Zabawy z przestrzenią – utrwalanie stosunków przestrzennych, orientacji w 
schemacie ciała.

1. Zabawa paluszkowa.
Dwie ręce, dziesięć palców (według Krzysztofa Sąsiadka).

Dzieci:
Ja dziesięć palców mam,        pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami,
na pianinie gram.                   naśladują grę na pianinie,
Ja dwie ręce mam,                 pokazują dłonie,
na bębenku gram.                  uderzają na przemian dłońmi o uda,
Ja dziesięć palców                 mam pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami,
i na trąbce gram.                   naśladują granie na trąbce,
Ja dwie ręce mam                  pokazują dłonie,
i zaklaszczę wam.                   klaszczą.

2. Określenie prawej, lewej strony ciała.
Rodzic prosi kolejno o podniesienie prawej, lewej ręki, prawej, lewej nogi. 
Następnie prosi o wskazanie: głowy, brzucha, pleców itp.  Rodzic z dzieckiem 
stają naprzeciwko siebie, ich zadaniem jest wskazać nawzajem: głowa, ręce, 
brzuch, nogi, plecy itp.

3. Taniec do piosenki Woogie Boogie.
https://www.youtube.com/watch?v=KeKgAM3oUVc 
Dzieci tańczą piosenkę, prawidłowo wykonując polecenia.

4. Ćwiczenia wyrabiające szybką orientację w przestrzeni.
Dziecko wykonuje polecenia np. usiądź na krześle, stań obok krzesła, stań za 
krzesłem itp.

5. Ćwiczenia w stosowaniu określeń dotyczących stosunków przestrzennych.
Dziecko dostaje kartę pracy. Jego zadaniem jest określenie położenia 
przedmiotów zgodnie z instrukcją. Utrwalenie pojęć: nad, obok, na, przed.
- umieść drzewo z prawej strony domu,
- obok drzewa umieść kwiat,
- na drzewie umieść jabłko, 
- umieść słońce nad domem,
- przed słońcem połóż chmurkę, itp. 
6. Zabawa ruchowa do piosenki „Głowa, ramiona, kolana, pięty”.
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=KeKgAM3oUVc



	Aktywność muzyczna na 22.04.2020r. - 22.04.2020
	Odgłosy zwierząt na wsi - zagadki słuchowe.
	https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
	i zaklaszczę wam. klaszczą.
	2. Określenie prawej, lewej strony ciała.
	Rodzic prosi kolejno o podniesienie prawej, lewej ręki, prawej, lewej nogi. Następnie prosi o wskazanie: głowy, brzucha, pleców itp. Rodzic z dzieckiem stają naprzeciwko siebie, ich zadaniem jest wskazać nawzajem: głowa, ręce, brzuch, nogi, plecy itp.
	3. Taniec do piosenki Woogie Boogie.
	https://www.youtube.com/watch?v=KeKgAM3oUVc
	Dzieci tańczą piosenkę, prawidłowo wykonując polecenia.
	4. Ćwiczenia wyrabiające szybką orientację w przestrzeni.
	Dziecko wykonuje polecenia np. usiądź na krześle, stań obok krzesła, stań za krzesłem itp.
	5. Ćwiczenia w stosowaniu określeń dotyczących stosunków przestrzennych.
	Dziecko dostaje kartę pracy. Jego zadaniem jest określenie położenia przedmiotów zgodnie z instrukcją. Utrwalenie pojęć: nad, obok, na, przed.
	- umieść drzewo z prawej strony domu,
	- obok drzewa umieść kwiat,
	- na drzewie umieść jabłko,
	- umieść słońce nad domem,
	- przed słońcem połóż chmurkę, itp.
	6. Zabawa ruchowa do piosenki „Głowa, ramiona, kolana, pięty”.
	https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

