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Propozycje aktywności:                                                                                                                         
I Oglądanie filmu edukacyjnego „Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi”.
II Zabawa muzyczno- taneczna„Taniec zygzak”.

I Oglądanie filmu edukacyjnego „Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi”.
Przebieg:
1. Oglądanie filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U                                                                              
2.Omówienie obejrzanego filmu:
-Jakie zwierzęta można spotkać w gospodarstwie rolnym?(świnie, krowy, kury, owce, kozy, konie, 
pszczoły).
-Jak nazywają się małe zwierzęta?(cielaki, pisklęta, prosięta, koźlęta, jagnięta, źrebięta).
- W jakich pomieszczeniach mieszkają zwierzęta?(obory, kurnik, chlew, koziarnia, owczarnia, 
stajnia, ul/pasieka).                                                                                                                                 
-Co otrzymujemy dzięki zwierzętom z wiejskiego podwórka?(mleko, jajko, mięso, pierza, wełna, 
miód).                                                                                                                                                      
3. Karta pracy „Kto, gdzie mieszka”(załącznik).                                                                                   
Dziecko łączy liniami zwierzę z miejscem, w którym mieszka:                                                            
żaba-staw,                                                                                                                                               
ptak-gniazdo,                                                                                                                                          
kura, kogut-kurnik,                                                                                                                                 
koń, krowa-stajnia, obora,                                                                                                                      
świnia-chlew,                                                                                                                                          
pies-buda.   
                                                                                                                                                                
II Zabawa muzyczno- taneczna„Taniec zygzak”.                                                                              
Przebieg:                                                                                                                                                 
1.Wysłuchanie piosenki.                                                                                                                         
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs                                                                             
Tekst piosenki:                                                                                                                                        
Nieważne czy dziewczyną jesteś czy chłopakiem
lecz ważne jest, czy wiesz jak tańczy się zygzakiem
przygotuj ręce biodra nogi do zygzaka
nie więcej ani mniej

Najpierw zygzaka robią tylko same ręce
a teraz biodra żeby śmiechu było więcej
na koniec do zygzaka dodajemy nogi
tylko nie pomyl się

No a teraz już dłużej nie czekamy
zygzaka zaczynamy

Tańczę zygzakiem bo
zygi zygi zong zong zygi zygi zong
zygzaki fajne są
zygi zygi zong zong zygi zygi zong
zatańcz zygzakiem też
zygi zygi zong zong zygi zygi zong
zygzak to prosta rzecz
zygi zygi zong

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


Tego zygzaka najpierw robią same ręce
a potem biodra żeby śmiechu było więcej
na koniec do zygzaka dodajemy nogi
i nie mylimy się

No a teraz już dłużej nie czekamy
zygzaka zaczynamy

Tańczę zygzakiem bo
zygi zygi zong zong zygi zygi zong
zygzaki fajne są
zygi zygi zong zong zygi zygi zong
zatańcz zygzakiem też
zygi zygi zong zong zygi zygi zong
zygzak to prosta rzecz
zygi zygi zong

Lubisz zygzaka tak samo jak ja

No a teraz już dłużej nie czekamy
zygzaka zaczynamy

Tańczę zygzakiem bo
zygi zygi zong zong zygi zygi zong
zygzaki fajne są
zygi zygi zong zong zygi zygi zong
zatańcz zygzakiem też
zygi zygi zong zong zygi zygi zong
zygzak to prosta rzecz
zygi zygi zong

Tańczę zygzakiem bo
zygi zygi zong zong zygi zygi zong
zygzaki fajne są
zygi zygi zong zong zygi zygi zong
zatańcz zygzakiem też
zygi zygi zong zong zygi zygi zong
zygzak to prosta rzecz
zygi zygi zong                                                                                                                                         
2.Poruszanie się w rytm melodii, zgodnie z treścią- Taniec zygzaka.      



 


