
Środa 15 kwietnia

Temat: Dzień w gospodarstwie.

Przebieg zajęć:

1. „Owieczki” - zabawa paluszkowa.

„Owieczki”
Agata Giełczyńska

Pięć owieczek z zagrodzie bryka pokazują całą dłoń
Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć liczą na palcach
Nagle patrzcie, jedna znika chwytają mały palec, pomagając sobie drugą ręką
Cztery owieczki w zagrodzie brykają pokazują cztery palce
Jeden, dwa, trzy, cztery liczą na palcach
Jedna odeszła, a więc trzy zostają chowają serdeczny palec
Trzy owieczki małe pokazują trzy palce
Jeden, dwa, trzy liczą na palcach
Idą razem na halę „kroczą” palcami po drugim przedramieniu
I dalej wesoło kroczą palcami „wspinają się” na czubek głowy
A gdy dotrą na sam szczyt,
całą trawę zjedzą w mig. drapią się po głowie

2. „Ile zwierzątek?” - zabawa matematyczna doskonaląca umiejętność rozwiązywania zadań
z treścią.

Do tej  zabawy będą  potrzebne  nam sylwety  zwierząt  wiejskich.  Wykonanie  ich  można
spokojnie powierzyć dziecku. Poniżej podaję przykładowe „zwierzątka” wykonane w sposób łatwy
i ….jeszcze łatwiejszy. Jeśli już Was przekonałam, że z pewnością sobie poradzicie, to poproszę,
byście przygotowali po 3-4 sylwety czterech wybranych zwierząt.

Zbudujcie z klocków zagrodę dla zwierzątek (zagrodą może być również stolik, na którym
się  bawicie  lub  zwykła  kartka  z  bloku).  Następnie  rodzic  czyta  zadania  z  treścią,  a  dziecko,
używając naszych zwierzęcych liczmanów, oblicza  i podaje wynik.



Przykładowe zadania:
• W zagrodzie były 2 świnki (dziecko kładzie w zagrodzie dwie sylwety świnki). W odwiedziny

do nich przyszły 2 krówki (dziecko dokłada dwie sylwety krówek). Ile zwierząt jest teraz w
zagrodzie? (dziecko liczy sylwety zwierzątek i udziela odpowiedzi).

• Na łące pasły się trzy owieczki.  Po chwili  dołączyły do nich dwie krówki.  Ile jest  teraz
zwierząt na łące?

• Na podwórku były 3 kotki. Kiedy pies zaczął szczekać, 2 z nich przestraszyły się i uciekły. Ile
kotków zostało na podwórku?

• Na trawce przed domem odpoczywał piesek, kotek, kura. Przyszedł gospodarz i wziął kotka
do domu. Ile zwierzątek zostało na trawce?

Drogi rodzicu, jeśli zauważysz, że Twoje dziecko bez problemu poradziło sobie 
z proponowanymi zadaniami, zwiększ stopień trudności np. dodając ilość zwierzątek. 

Przypominaj  również dziecku o tym, że odpowiedzi udzielamy pełnym zdaniem np. Na
trawce zostały dwa zwierzątka.

3. „Na farmę” - zabawa w kodowanie

Jeśli nie macie możliwości wydrukowania karty do kodowania to nic strasznego. Własnymi
siłami stworzycie swoją, wyjątkową kartę do kodowania w trzy minuty. Oto wzór.

Dziecko ma za zadanie kreślić linie w taki sposób, aby po drodze zwierzątka stanęły na
trawce. 

W trudniejszej wersji, możesz narysować za pomocą strzałek pewien schemat, według 
którego zwierzątka mają dotrzeć na farmę. Np:



4. „Kodowanie XXL”

Jeśli zabawa się spodobała, zagrajcie w wersję XXL. Na podłodze w pokoju, przy pomocy
taśmy malarskiej  stwórzcie  kratki.  Teraz to  rodzic  ma za  zadanie  tak kierować dzieckiem, aby
trafiło na odpowiedni kwadrat (np. idź 3 kroki w górę, 2 kroki w prawo, 1 krok w dół). Jeśli w
docelowym  kwadracie  położycie  np.  słodką  przekąskę,  motywacja  będzie  zdecydowanie
większa :-). Pamiętajcie o zamianie ról.

Jeśli  nie  macie  możliwości  wyklejenia  kwadratów,  nie  rezygnujcie  z  zabawy.  Kierujcie
dziecko do dowolnego miejsca w mieszkaniu, posługując się poleceniami: w przód, w tył, w prawo,
w lewo.

Kochani, pod tym linkiem poćwiczycie dodawanie  i odejmowanie ze słodkimi Bibisiami
https://www.youtube.com/watch?v=FT3fZX84dAk 

Wspaniałej zabawy!

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 
Zabawa „Wymyśl słowo” -źródło Rysopisy

https://www.youtube.com/watch?v=FT3fZX84dAk


Powodzenia!

Czwartek 16 kwietnia

Temat: Cyrkowy galop.

Przebieg zajęć:

1. „Zagoń owieczki do zagrody” - ćwiczenie oddechowe na rozgrzewkę.

Zgromadźcie  na  stoliku  lub  podłodze  kilka  kulek  z  waty (ewentualnie  małe  kuleczki  z
papieru  lub  bibuły).  Dziecko,  dmuchając  na  nie,  musi  skierować  wszystkie  w  jedno,  ustalone
wcześniej miejsce. „Stado owieczek” może zmienić swoją zagrodę i konieczne będzie ponowne
zagonienie ich do nowej zagrody.

Pamiętajcie o prawidłowym torze oddechowym
WDECH NOSEM- WYDECH USTAMI

2. „Cyrkowy galop” - słuchanie muzyki klasycznej (The Irish Dragoon: Circus Galop arr. L. 
Schissel for wind band)

Włączcie muzykę znajdującą się pod ty linkiem 
https://www.youtube.com/watch?v=Q1JzhdUFVX4 
Dziecko może w trakcie słuchania poruszać się do muzyki w dowolny sposób. Następnie 

poproś, aby określiło jaki charakter ma ten utwór - czy jest szybki, wolny, wesoły, smutny itp.

https://www.youtube.com/watch?v=Q1JzhdUFVX4


3. „Paluszek dyrygent” - zabawa inspirowana metodą opracowaną przez K. Halasz
i  A.Plewa .

Gdy już zaznajomiliście  się z  utworem muzycznym,  spróbujcie  tej  świetnej  zabawy.  Na
kartce  formatu A4 lub  A3 nakreślcie  dowolne  znaki,  które kojarzą  się  Wam z poszczególnymi
fragmentami utworu. Spróbujcie zrobić to wspólnie z dzieckiem lub skorzystać z mojego pomysłu.
Włączamy ponownie utwór, a zadaniem dziecka jest kreślenie paluszkiem po narysowanych liniach,
zgodnie ze słyszaną muzyką.Zachęćcie dziecko do powtórzenia zabawy – następnym razem pójdzie
mu lepiej, a radość z uzyskanej synchronizacji z muzyką będzie bezcenna.

4. „Lustro” - zabawa muzyczn-ruchowa

Stańcie przed sobą. Jedno z Was będzie lustrem. Jedna osoba improwizuje ruchem i jest
naśladowana  natychmiast  przez  drugą  osobę  (jak  ruch  postaci  w  lustrze).  Zabawę  tę  można
przeprowadzić zarówno w ciszy, jak i przy ulubionej muzyce. Pamiętajcie o zamianie ról.

Jeśli chcecie podszkolić swoje taneczne talenty to zapraszam na stronę
 https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4 

Miłej zabawy!

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

 „Jesteśmy plasteliną” („150 zabaw rytmicznych dla dzieci” N.Trias; SPerez; L.Filella)
Zaprośmy dzieci do zabawy plasteliną. Zwróćmy uwagę na jej właściwości: miękka, rozciągliwa, 
elastyczna. W tle słychać muzykę na przykład: „Sroka złodziejka” G. Rossiniego
 (https://youtu.be/WoaOJ0aU_I0). Po lepieniu proponujemy uruchomienie wyobraźni i zamianę w 
plastelinowe ludziki, poruszające się w rytm muzyki. Ruchy powinny być miękkie i elastyczne.
Jeśli nie mamy w domu plasteliny, wykorzystajmy własnoręcznie zrobioną masę solną.
Przepis na masę solną:
Składa się tylko z 3 składników: mąki pszennej, soli i wody. Mąkę i sól przygotowujemy w takiej 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4
https://www.youtube.com/watch?v=mES-LQyNCfA


samej ilości np.
 1 szklanka mąki;
 1 szklanka soli;
 ok. 0,5 szklanki wody.
Oczywiście do uzyskania większej ilości masy używamy wielokrotności mąki i soli np. 3 szklanki 
mąki + 3 szklanki soli + woda. Zacznijmy od tego, że do głębokiej miski wsypujemy mąkę i sól. 
Dokładnie mieszamy i wlewamy niewielką ilość wody. Mieszamy, rozgniatamy grudki, dodajemy 
odrobinę wody i ponownie mieszamy. Ilość wody jest tu kluczowym czynnikiem i trzeba ją wlewać 
stopniowo. Ciasto wyjmujemy na stół lub stolnicę i ugniatamy, aż będzie gładkie (około 5 minut).

Jeśli chcemy uzyskać kolorową masę można dodać: kakao, cynamon, farby, barwnik do jaj. 

Warto zabezpieczyć ręce rękawiczkami przed ufarbowaniem.

Piątek 17 kwietnia

Temat: Poranek na wsi.

Przebieg zajęć:

„Poranek na wsi”  
- opowieść słowno-ruchowa.

Noc  bardzo  szybko  minęła  i  zaczęło

świtać. Całe gospodarstwo powoli zaczęło budzić

się do życia (dziecko powoli przeciąga się). 

Jako pierwszy wstał pies Mars i wesoło merdając ogonem, zaczął biegać po podwórzu

(dziecko  porusza  się  na  czworakach).  Jego  głośne  szczekanie  obudziło  kota  puszka,  który

przeciągnął  się  mocno  jeden  raz  (dziecko  wykonuje  koi  grzbiet),  potem  drugi  (powtarzają

ćwiczenie), po czym ziewnął głośno wysoko unosząc łapki (dziecko ziewa i unosi wysoko ręce) 

i wyjrzał na zewnątrz. 

Nim  zdążył  cokolwiek  powiedzieć,  ujrzał  spacerujące  po  podwórzu  kury  (dziecko

kładzie ręce na biodrach i porusza się , obciągając palce stóp), które od czasu do czasu grzebały

w ziemi w poszukiwaniu ziaren i robaczków  (dziecko pociera o podłogę raz jedną nogą, raz

drugą).Tuż  za  nimi  na  powitanie  dnia  wyszły  gąski,  które  szły  śmiesznie  poruszając

kuperkami i wyginając długą szyję raz w prawo, raz w lewo (dziecko spaceruje wkoło, od czasu



do czasu przykucając, porusza głową w prawo i w lewo).  A kiedy dotarły do stawu, wskoczyły

doń zadowolone (dziecko zatrzymuje się i podskakuje). 

Nawet  krowa  Aniela  zdążyła  się  obudzić.  Leniwie  pokręciła  mordą  i  oblizała  się

wielkim językiem  (dziecko oblizuje się,  poruszając językiem raz w jedną, raz w drugą stronę).

Zaraz ruszyła zjeść trochę siana, nim ubiegną ją baranki, które już podskakiwały, pędząc 

w stronę żłobu (dziecko podskakuje z nogi na nogę). 

Tak,  chyba całe  podwórko już się  obudziło.  Ale...zaraz,  zaraz.  A gdzie jest  kogut?!

(dziecko  przykłada  dłoń  do  czoła  i  rozgląda  się  wykunując  skręty  tułowia).  Jest  w  kurniku!

Biedaczek zaspał!  (dziecko łapie się  za głowę i  kołysze się na boki). To może pozwólmy mu

jeszcze dłużej pospać. Nie budźmy go (dziecko kładzie palec na ustach i siada na podłodze bez

podtrzymywania).

Kochani! Ponieważ jesteście bardzo wysportowanymi dzieciaczkami 
i uwielbiacie ćwiczenia i taniec proponuję Wam żywiołową zumbę. 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY&list=PLR-
4FSx9Ef1M5jnE_MYORLXePRyXv_7Mm 

Ach, jak bardzo chciałabym zobaczyć Wasze wygibasy!

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

Zabawy usprawniające spostrzeganie wzrokowe.
Proponowane zabawy można powtarzać codziennie 5-10 razy. Ćwiczenie przerywamy w chwili, 
gdy oczy przestają się płynnie poruszać. Następnie zaczynamy ponownie.
Źródło („Integracja sensoryczna na co dzień” M. Borkowska; K. Wagh)

1. Wodzenie wzrokiem za kolorową nasadką na ołówku lub innym przedmiocie przez dziecko 
znajdujące się w dowolnej, lecz prawidłowej pozycji (lezącej, siedzącej, stojącej), z głową 
ustawioną bez jej poruszania przy śledzeniu. Dziecko śledzi wzrokiem przedmiot 
poruszający się po łuku, poziomo, pionowo, wokół i po przekątnych (kreślimy znak x w 
powietrzu).

2. Zbliżanie do oczu dziecka kolorowego przedmiotu prostopadle wzdłuż linii prostej od 
odległości około 50 cm do momentu, gdy obie gałki oczne pracują równomiernie.

3. Skupianie wzroku na wyraźnym przedmiocie znajdującym się na wysokości oczu dziecka 
po wykonaniu kilku obrotów na fotelu obrotowym lub wokół osi własnego ciała w pozycji 
stojącej. Mniejsze dziecko może być trzymane na rękach rodzica, który razem z nim 
wykonuje obrót.

4. Patrzenie na przedmiot znajdujący się daleko, a następnie blisko (np. oczy lub twarz osoby 
stojącej naprzeciwko).

5. „Obrysowywanie” wzrokiem różnych narysowanych na papierze kształtów lub śledzenie 
ruchu, gdy są one pokazywane palcem lub ołówkiem z nasadką.

Propozycje do obrysowania (dziecko może je potem obrysować mazakiem, kredką, farbami) 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY&list=PLR-4FSx9Ef1M5jnE_MYORLXePRyXv_7Mm
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY&list=PLR-4FSx9Ef1M5jnE_MYORLXePRyXv_7Mm


-źródło printoteka.pl

Poniedziałek 20 kwietnia

Temat: Burek z podwórka.

http://logopeda-bwronska.cba.pl/aparatmowy.html


Przebieg zajęć:

1. Śpiewające powitanie.

Oto  krótka  powitanka,  którą  dzieci  świetnie  znają.  Często  w  ten  właśnie  sposób
rozpoczynamy nasze zajęcia. https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

Ponieważ  zajęcia  dotyczą  zwierzątek  z  wiejskiego  podwórka,  zachęć  dziecko,  aby
przywitało się z nimi w ich języku (na melodię powitanki)

– z krówką – mu, mu, mu
– z pieskiem – hau, hau, hau
– z kotkiem – miau, miau, miauczenie
– z owcą – me, me, me
– z kurką – ko, ko, ko itp.

2. „Burek  z  podwórka”-  bajeczka  logopedyczna  usprawniająca  pracę  narządów
artykulacyjnych.

BUREK Z PODWÓRKA

W wiejskiej zagrodzie, pies zwany Burkiem, skrzętnie zarządza całym podwórkiem.
Niech Burkiem będzie w buzi języczek, wnet obowiązki jego wyliczę:
Rankiem, gdy tylko ślepia otwiera, już za porządki się zabiera.
Najpierw wokół swej budy posprząta:
Zamiecie (oblizywanie warg ruchem okrężnym),
Zakopie kości do kąta (wysuwanie i chowanie do jamy ustnej języka ułożonego w łopatkę).
Następnie w budzie zrobi sprzątanie (masowanie czubkiem języka wewnętrznej strony policzków)
I zerknie w miseczkę, co dziś na śniadanie (kierowanie języka w kąciki warg).
Na widok ciepłej kaszy smacznie się oblizuje (oblizywanie językiem „wąsów „ i „brody”)
Zjada wszystko, bo bardzo mu smakuje (głośne mlaskanie).
Teraz już Burek biegnie zliczyć kurki do kurnika
I sprawdzić, czy tej nocy nie było tam liska zbójnika (liczenie ząbków „kurek”, poprzez dotykanie 
każdego zęba czubkiem języka).
Są wszystkie, lecz tuż za płotem słychać gąsek gęganie (gęganie: gę, gę, gę)
Biegnie Burek na ratunek, dając znak szczekaniem (szczekanie: au, au, au)
A tu już gąsior groźnie sycząc (syczenie: s…………), broni swego stada.
Niesfornych łobuziaków ucieka gromada,
Pufając ze zmęczenia (nadymanie policzków i wypuszczanie powietrza)
Szumiącego lasu dopada (szumienie sz…………..).
Teraz Burka czeka nie lada zadanie,
Musi krówkę wyprowadzić na łąkę, na śniadanie.
Krowa muczy przyjaźnie (mu………).
Już idą drogą wśród lasu, 
Lecz nagle się przestraszyli okropnego hałasu.
Spogląda Burek za siebie, z prawej i z lewej strony (wysuwanie języka i kierowanie go w prawo i
w lewo)
Co widzi? Wóz strażacki pędzi jak szalony (i–a, i–a, i–a) słychać już z oddali,
Co znaczy, że w pobliżu gdzieś się chyba pali.
Wtem słyszy Burek gwizd znajomy (gwizdanie)
Znajome cmokanie (cmokanie).
To jego pan go wzywa, ma nowe zadanie.
Przeciska się Burek do domu, na skróty, przez dziurę w płocie (przeciskanie języka przez 
zaciśnięte zęby),

http://logopeda-bwronska.cba.pl/aparatmowy.html
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


Gdy nagle wzrok jego skupił się na kocie,
Który miaucząc groźnie (miauczenie), na rybki polował.
Lecz widząc psa, na drzewo się schował.
Wdzięczne rybki Burkowi całuski ślą spod wody (całuski),
Lecz psina nie ma już czasu, pędzi w stronę zagrody.
Koń stoi już w zaprzęgu, parska niecierpliwie (parskanie)
Pan cmoknął na niego (cmokanie), ruszyli leniwie.
Słychać miarowy bieg konia (kląskanie),
Burek biegnie z boku, nie chce być gorszy, pragnie dotrzymać mu kroku.
I tak dzień cały Burka pracą wypełniony.
Pod wieczór wraca psina do budy zmęczony,
Zjada smaczną kolację (mlaskanie),
poprawia posłanie (wypychanie językiem policzków)
I już po chwili słychać jego smaczne chrapanie (chrapanie).

2. „Kapelusz gospodarza” - zabawa artykulacyjna

Kapelusz gospodarza mam i zaraz ci go dam.
Zgadujcie, chłopcy, zgadujcie, dziewczyny,

jakie to zwierzę – wnet je usłyszymy.

Recytując  rymowankę  podawajcie  sobie  naprzemian  kapelusz  lub  czapkę.  Osoba,  która
otrzyma kapelusz (czapkę) na ostatnie słowo, zakłada go i wydaje dźwięki typowe dla wybranego
zwierzęcia  gospodarskiego.  Druga osoba zgaduje  co to  za  zwierzę  i  gra  toczy się  dalej,  aż  do
wyczerpania pomysłów.

3. „Złap głoskę p” - zabawa słuchowa.

Spytaj  dziecko jaką słyszy pierwsza głoskę w wyrazie  „pies”.  Gdy odgadnie,  że  jest  to
głoska „p” kontynuujcie zabawę:

– poproś, aby dziecko wymieniło kilka wyrazów rozpoczynających się na głoskę „p”
– zapytaj, czy zna słowo, które kończy się na tę głoskę
– wymieniaj  kolejno  wyrazy,  a  dziecko  niech  określa  gdzie  znajduje  się  głoska  „p”  (na

początku,  w  środku,  na  końcu)  np.  parasol,  koparka,  mop,  pomidor,  aparat,  dowcip,
pamiętnik, poduszka, mapa, słup itp.

4. „Obiad zwierzątek” - zabawa językowa.

Zabawa polega na tym, że rodzic rozpoczyna zdanie, a zadaniem dziecka jest dokończenie
go z zastosowaniem odpowiedniej odmiany. Np.

• Gospodarz  dał  kotkowi  mleczko.  Kotek  miauczy,  więc  wszyscy  na  podwórku  słyszą
głośne..........(miauczenie).

• Gospodarz  dał  pieskowi  kostki.  Piesek  szczeka,  więc  wszyscy  na  podwórku  słyszą
głośne..........(szczekanie).

• Gospodarz  dał  owieczce  siano.  Owieczka  beczy,  więc  wszyscy  na  podwórku  słyszą
głośne..........(beczenie).

• Gospodarz dał kurze ziarenka. Kura gdacze, więc wszyscy na podwórku słyszą głośne..........
(gdakanie).
Itp.

•



Pamiętacie tą niezliczoną ilość albumów o zwierzątkach, które wspólnie
obejrzeliśmy? Wiem jak bardzo kochacie zwierzątka dlatego zapraszam 

Was do oglądania:

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

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

„Ja -postać ze stopy i dłoni” -źródło „Sztuka która pomaga dzieciom” K. Opala-Wnuk

Dzieci odrysowują dłoń i stopę. Z tych dwóch elementów składają ludzika-siebie, albo 
kogoś innego. Same decydują który element ma być głową, a który tułowiem. Zamalowują obydwa 
elementy, a potem sklejają, domalowują według własnego pomysłu.
Inny wariant zabawy to po odrysowaniu, przyjrzenie się dłoniom -maja linie i kreski. 
Zaproponowanie dzieciom, aby zaznaczyły je na rysunku a następnie rozcięły. Poszczególne 
elementy można ułożyć w dowolny sposób.

Zabawy można zakończyć lub rozpocząć masażykiem „Rodzina”.
Ten pierwszy-to nasz dziadziuś (pokazujemy i gładzimy kciuk)
A obok -babunia (drugi palec-wskazujący).
Największy -to tatuś (pokazujemy środkowy palec).
A przy nim mamunia (pokazujemy i gładzimy czwarty palec-serdeczny).

A to jest dziecina mała (palec piaty).
Tralalala, la, la (ściskamy w pięść)
A to moja rączka całą!(prostujemy)
Tralalala, la, la (machamy ręką)

Jeśli spodobała się Wam ta zabawa można odrysowane ręce przekształcić we wszystko co 
Wam podpowie wyobraźnia. Przykład podaję poniżej.

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


Wtorek 21 kwietnia

Temat: Od jajka do kury.

1. „Dzień dobry” - zabawa na powitanie usprawniająca motorykę dużą i małą.

Dzień dobry dzieci dziecko macha do rodzica
Słonko dla was świeci podnoszenie dłoni do góry, wkręcanie żarówek
Ptaszek cicho śpiewa uderzające palce- dzióbek z dłoni
Kołyszą się drzewa ręce w górę i machanie nimi na boki
Chmurka na niebie podnoszenie ręki do góry i wskazywanie nieba
Macha dziś do ciebie dziecko macha do rodzica
Wiatr leniwie wieje podnoszenie rąk do góry i machanie nimi na boki
Motylek się śmieje kreślenie uśmiechu na swojej twarzy palcem 

2. „Jajko” - wiersz Marka Wnukowskiego jako wprowadzenie do tematu.

Do koguta biegnie kwoka
Mężu! Ko, ko ,ko, ko! Szlocha,



Pióra sobie rwie z ogona
A łzy ciurkiem lecą z oka

Jajka nie ma! Co to będzie!?
Już szukałam chyba wszędzie,

Jeszcze rano, ko, ko, było!
W sianie było, tam na grzędzie

Ściany trzęsą się od krzyku,
Szukać jajka! Kukuryku!

Gdzieś tu musi być, to pewne
Biega kogut po kurniku
Kaczka szuka i indyki,
Pies też szuka i króliki!

Lecz na razie poszukiwań
Negatywne są wyniki

Kura traci już nadzieję
Kiedy nagle kogut pieje?:

Tam za drzwiami! Kukuryku!
Tam ktoś stoi i się śmieje…

Kura patrzy, gdacze: koo,koo
Kto za drzwiami stoi? Ktoo too?

Bo faktycznie tam ktoś stoi
I uśmiecha się szeroko

To kurczaczek jest malutki,
Taki miły i żółciutki

Cześć! Cip, cip, rodzice, piszczy
Wyskoczyłem z tej skorupki…

Porozmawiajcie  z  dzieckiem na  temat  wiersza.  Zastanówcie  się  wspólnie  jakie  jeszcze
zwierzęta znoszą jajka. Czy są to tylko ptaki? Czy jajka różnych ptaków są tej samej wielkości? 
W jaki sposób kura wysiaduje jajka? W jaki sposób kura opiekuje się malutkim kurczątkiem po
wykluciu?
 
3. „Kura i kurczątko” - zabawa ruchowa

Rodzic odgrywa rolę kury, dziecko to kurczaczek. Kura chodzi po pokoju, mówiąc: Ko, ko,
ko… a dziecko porusza się wokół niej w dowolnych kierunkach, mówiąc: Pi, pi, pi… Kiedy kura
przestanie mówić i przykucnie, kurczaczek przybiega się do niej i przytulają się do siebie. Przez
chwilę są w ciszy.

4. „Kurze dzieciątko” - praca plastyczna łącząca różne techniki.

Do  wykonania  pracy  potrzebne  Wam  będą:  ołówek,  żółta  farba,  widelec,  białe  kartki,
skrawki kartek czarnej i pomarańczowej, klej i nożyczki. 

– na kartce formatu A4 szkicujemy jajko
– przy pomocy widelca rozprowadzamy na nim żółtą farbę 
– wycinamy białe i czarne kółka, z których powstaną oczy 
– z pomarańczowej kartki wycinamy dziób (romb złożony na pół)
– wszystkie elementy przyklejamy na jajko
– z białej kartki wycinamy kształt jajka (musi być nieco większe od żółtego)
– obrzeże białego jajka smarujemy klejem i umieszczamy na naszym obrazku
– za pomocą nożyczek tworzymy małą dziurkę
– delikatnie rozdzieramy papier odkrywając kurczaczka.



  

   

Źródło „Lubię tworzyć”

5. „Gumowe jajo” - eksperyment badawczy.

Serdecznie zachęcam Was do wykonania eksperymentu z jajkiem. Jest bardzo łatwy, a jego
wynik zaskakujący nawet dla dorosłych. Umieście jajko w szklance z octem i zostawcie na 24
godziny. 

Następnego dnia wyjmijcie jajo ze szklanki i omówcie z dzieckiem wyniki eksperymentu. 
Jak wygląda jajko po umieszczeniu w occie?
Dlaczego jajko zrobiło się gumowate?
Wyjaśnij dziecku, że ocet wchłonął cały wapń zawarty w skorupce. Podświetl latarką jajko

tak, aby dziecko mogło dostrzec białko i żółtko. Następnie zrzućcie jajko z dużej wyskokości 
i sprawdźcie , czy zmienił się jego skład.

To wymarzone zadanie dla Małych Odkrywców

Jeśli temat kury i kurczątka Was zainteresował, zachęcam do obejrzenia filmu 
i pogłębienia swojej wiedzy

 https://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE 

https://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE


ZABAWA POPOŁUDNIOWA

Proponuję trochę ruchu z kartami ruchowymi źródło: dzieckiembadzblogspot.com

A może wymyślicie własne karty i pokażecie je do przedszkolu, kiedy się znów spotkamy?

Miłej zabawy kochane przedszkolaczki!


