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 Dzień dobry !

Dzisiaj  kontynuujemy  temat  zwierząt  mieszkających  na  wsi.  Te  zwierzęta  często  są

bohaterami polskich przysłów. A co to są przysłowia? To takie krótkie zdania, powiedzenia,

które wyrażają pouczenie lub przestrogę. Podobno są bardzo mądre i podpowiadają nam,

jak żyć. Coś w tym jest, posłuchajcie niektórych z nich np.:

„Krowa,  która  dużo  ryczy  mało  mleka  daje”  –  z  przechwałek  niewiele  wynika,  kto

najwięcej mówi zwykle niewiele robi. 

„I wilk syty i owca cała” – rozwiązanie problemu z korzyścią dla obu stron. 

„Kot zawsze na cztery łapy spadnie” – zawsze wyjdziesz cało nawet z  najtrudniejszych

sytuacji.

„Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała” – brak umiaru może doprowadzić do

niekorzystnych sytuacji.

„Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu” – lepiej jest mieć mało, ale jednak coś mieć,

niż chcieć mieć więcej czegoś, czego nie możemy zdobyć. 

„Zapomniał wół jak cielęciem był” – używane, gdy chce się zwrócić komuś uwagę, że nie

powinien pouczać, gdyż sam kiedyś (w młodości) zachowywał się tak samo. 

„Pisać jak kura pazurem” – pisać niewyraźnie, brzydko. 

I  tego wam nie życzę:)  Ale pamiętajcie,  że ćwiczenia w pisaniu (i nie tylko w pisaniu)

uczynią z Was mistrzów! 

To zaczynamy od rozgrzewki:

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

Przygotowałam dla Was kilka zagadek. Jak już sobie z nimi poradzicie, to zapraszam Was

na wycieczkę na wieś:)

Kiedy pędzę, galopuję,

powiew wiatru w nozdrzach czuję.

Jeśli cukru kostkę dasz,

miejsce na mym grzbiecie masz (koń)

Wytworny jest niebywale,

czerwone nosi korale.



Gdy na drodze mu ktoś stanie,

to usłyszysz ... gulgotanie (indyk)

Dobre ma zwyczaje,

ludziom mleko daje (krowa)

Chodzi po podwórku,

i grzebie łapami.

Jest to ptak domowy,

nazwijcie go sami (kura)

Mieszka w chlewiku

tłuścioszka znana.

Przez ludzi na słoninkę

i mięso chowana (świnka)

Beczy i potrząsa bródką,

chce się dostać do ogródka.

Gdzie kapusta i sałatka.

Och, nietrudna to zagadka (koza)

W każdej wsi jest taki budzik.

Który co dzień wszystkich budzi (kogut)

„Co słychać na wsi?”:

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831

Teraz  proponuję  zabawę  logopedyczną  usprawniającą  narządy  mowy  –  „Dzień  dobry

zwierzątka” – bardzo proszę,  aby  Rodzice czytali  wierszyk,  a  zadaniem dzieci  (a może

i Rodziców też:) jest wykonanie poszczególnych ćwiczeń – dobrej zabawy!!! 

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), 

a piesek w budzie (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),

wskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) 

i głośno zapiał – kukuryku! (dzieci powtarzają)

Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały – ko – ko – ko! (dzieci powtarzają)

Na śniadanie kurki zjadły ziarenka (naśladowanie chwytanie ziarenek wargami).

Obudził się też piesek, zaszczekał – hau, hau, hau! (dzieci powtarzają)

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! (dzieci powtarzają)

Wypił mleczko z miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki).

W  oborze  zaryczała  krowa  muu,  muu,  muu  (wysuwanie  warg  do  przodu  jak  przy

samogłosce u).

A koń zaparskał w stajnie, że też już nie śpi (parskanie, kląskanie).

A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz?

Na koniec „Kącik kulinarny” – Króliczek – przepis na wesołą kanapkę:) 



Składniki:

 1 wafel ryżowy lub okrągła bułka

 masło

 1 plaster szynki

 1 plasterek żółtego sera

 1 czarna oliwka

 1 kawałek pora/szczypiorku

 1 kawałek papryki

Wafel  lub  bułkę  przykładamy  do  szynki  i  wycinamy  nożem  dokładny  jego  obrys.

Z  pozostałych  fragmentów  wycinamy  uszka  króliczka.  Z  żółtego  sera  wycinamy

wewnętrzne części  uszek.  Wafel  smarujemy masłem i  kładziemy na  nim koło z  szynki.

Następnie pod szynkę wsuwamy uszy i jedno z nich zaginamy. Z oliwek wycinamy oczka

i  nosek, z pora wąsy, a z papryki uśmiechniętą buzię.

Kanapka – Krówka 



Składniki:

 2 kromki chleba różnej wielkości 

 żółty ser

 oliwkę zieloną i oliwkę czarną

 plasterek ogórka

 plasterek pomidora

 2 plasterki marchewki

 masło 

Jak zrobić kanapkę?

Kroimy chleb i smarujemy go masłem. Układamy na nim ser. Komponujemy resztę naszej 

„układanki” – oczy, pysk krowy, uszka i język z warzyw.

Smacznego!!!

                                                                                 Pozdrawiam  serdecznie!

                                                                                     Barbara    Majoch


