
Temat tygodnia : Wiosna na wsi. 20-24.04.2020r.

Propozycje:

    Porozmawiajcie z rodzicami o zwierzętach żyjących w gospodarstwach rolnych, omówcie ich
wygląd  ,  zastanówcie  się  jakie  korzyści  ma  człowiek  z  ich  hodowli.  Przypomnijcie  sobie  jak
nazywają się młode i rodzice zwierząt gospodarskich, np. jagnię- owca- baran.

Zabawy słuchowe, oddechowe, analizy i syntezy wyrazu, usprawniające aparat mowy

1." Dzień dobry zwierzątka  - zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy mowy  
Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w kurniku na 
grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej stronie), krowa i koń w 
oborze (unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego), a piesek w 
budzie (język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów).
Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i wysuwanie języka 
nie dotykając o zęby), rozejrzał się po podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, przy szeroko 
otwartych ustach), wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) i głośno zapiał - 
kukuryku!!
Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - ko!! Na śniadanie kurki zjadły 
ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu preparowanego wargami).
Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!! Pobiegał w koło podwórka (usta szeroko 
otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy 
(wysuwanie szerokiego języka do brody).
Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!! Wypił mleczko z miseczki 
(wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki).
W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do przodu jak przy 
samogłosce u).
Krowa zaryczała - muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, kląskanie).
A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzień dobry).

2. " Sylaby na opak"- zabawa słowna. Analiza i synteza wyrazu.
Rodzic turla piłkę do danego dziecka i podaję wyraz związany z omawianą tematyką sylabizując go
od tyłu. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, o jakie słowo chodzi.
wa- kro ( krowa), nia- świ (świnia), ra-ku ( kura), czę-kur (kurczę), bię- źre ( źrebię), lę- cie (cielę), 
nik- kur (kurnik), nia- staj (stajnia), to- bło (błoto), ko- mle (mleko), ko- jaj (jajko), no- sia 
(siano)....

3. "Karmimy kurki"- ćwiczenia oddechowe.
 Przenoszenie za pomocą słomki, ziarenek papierowych z kartki na rysunek kury.

4. Zapoznajcie się z literą ,,ż’’ małą i wielką, pisaną i drukowaną. Ułóżcie z rodzicami modele i 
schematy słów: żubry, Żaneta (wykorzystajcie do tego karty pracy i książki). Proponuję: Młodsze 
dzieci odnajdują tylko i podkreślają litery w różowych książeczkach, rysują po śladzie obrazki i 
kolorują wybrany przez siebie przedmiot. Starsze dzieci wykonują zadania z literą ,,ż” w 
niebieskich kartach pracy.
https://www.youtube.com/watch?v=eLANVg7IKBo

https://www.youtube.com/watch?v=eLANVg7IKBo


5. Ćwiczenia w mierzeniu długości. Razem z rodzicami zmierzcie np. dywan w waszym pokoju za
pomocą stóp (stopa za stopą),  zmierzcie jego długość krokami i sznurkiem. Starsze dzieci mogą
spróbować zrobić to ćwiczenie, wykorzystując np. metrówkę. Podobną zabawę można wykonać na
podwórku, mierząc krokami np. długość posesji, itp.

6. Wykonajcie zadania o zwierzętach z wiejskiego podwórka, z książek , które macie w domu.

7. Spróbujcie z rolki po papierze toaletowym wykonać razem z rodzicami sylwetę zwierzątka z
wiejskiego  podwórka  (efektami  możecie  się  pochwalić,  wysyłając  zdjęcie  na  naszego  maila)  .
Łatwiejszym wariantem może być plastelina, wskazówki w linku poniżej.
 https://miastodzieci.pl/zabawy/jak-zrobic-zwierzatka-z-plasteliny/

8. Nie zapominajcie o zabawach ruchowych na świeżym powietrzu. W razie niepogody zajrzyjcie z
rodzicami na ruchowe koło fortuny:
https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-starszych-dzieci/
lub razem przystąpcie do zabawy muzyczno-ruchowej ,,Koniki”
https://s6994.chomikuj.pl/File.aspx?
e=jizOff9F_FAM_fxbtLLxKuyFLv5suva7wHdBMqRRekLpJw_AGdKRmqjhWhtTqybtTKVh_Q
WdnFVSeNO8ZvgoqQYFOnDd31hkgNKoztzqsaiMgQeUMEIiummgK-
6Ybk4c9HAsSWK2Wg18b8rDtllBGQ&pv=2

9. W poniższym linku jest bajka pt. ,,Pchła Szachrajka”. Zachęcam do obejrzenia z rodzicami i
omówieniu jej treści.
https://www.youtube.com/watch?
v=MZWyzATBcLw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1S6VAwRgFdOY_OzyYRVAVSSbOJy1UMu
n47urVRE6wFXvgwn0lhl4iNbfg

Język angielski

Pokolorujcie obrazki ubrań (tabela niżej) w następujący sposób:
- orange skirt
- brown boots
-pink dress
- blue and green t-shirt
- black trousers
- orange and blue scarf
- red shorts
- green coat
- red and green hat  
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