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Dzień dobry ! 

Na  miły początek dnia  poćwiczymy!

Proszę wstać i na przemiennie dotykać łokciem do kolana – prawy łokieć dotyka lewego kolana i 

odwrotnie. Lewą dłonią dotykamy prawego ucha i odwrotnie. Prawą ręką dotykamy lewego kolana 

i odwrotnie. Prawą ręką zasłaniamy lewe oko, lewą prawe oko.

Zgadnijcie - „O jakim zwierzęciu mowa”.

 Choć się zielonej trawy naje, to jednak białe mleko daje.

 Cztery kopyta, rogi, bródka. Już wiecie, kto wyjadł kapustę z ogródka?.

 Mieszka w chlewiku tłuścioszka znana. Przez ludzi na słoninkę i mięsko hodowlana.

 Jakie to zwierzę sobie pozwala kupować buty u kowala?.

Pomóżcie zwierzętom  znaleźć swoje domy!



Czy wiecie, co jedzą zwierzęta mieszkające na wsi? Posłuchajcie wiersza  H. Bechlerowej

„Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował” 

„Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował” 

To jest Filik – kotek bury. Ma wąsiki i pazury. 

Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili.

Stanął Filik przy kurniku. – Czy chcesz mleka, koguciku?

Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno.

Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił. 

– Lubisz mleko?



– Nie, ja rano smaczny owies jem i siano.

Do królika kotek podszedł. 

– Pij, pij mleczko, bardzo proszę! 

Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł marchewkę [...] 

Więc do krówki poszedł kotek. 

– Czy na mleko masz ochotę?

– Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną trawkę w lecie. 

Koło furtki kózka biała także mleka pić nie chciała. 

– Zabierz sobie, kotku, dzbanek! Ja jem liście kapuściane [...] 

Rozmowa na temat wysłuchanego utworu: 

Jak miał na imię kotek? 

Czym kotek częstował zwierzęta? 

Co kogucik i kurka jedli na śniadanie? 

Co koń jadł rano? 

Co gryzł królik?

Co lubi jeść krowa?

Dlaczego kózka nie chciała pić mleka?

    

       



      

„Co słychać na początku?”  - ćwiczenia słuchowe. Powiedzcie, co słyszycie na początku

wyrazu:

kura, kaczka, gęś, indyk, krowa, koń, świnia, owca, koza, królik. 

A ile sylab jest w ich nazwie?

Czy znacie zabawę w kalambury? Polega ona na odgadywaniu haseł przedstawianych za

pomocą gestów lub rysunków przez jednego z uczestników. Proponuję kalambury pt.: „Na

wsi”. Zaproście do zabawy kogoś z rodziny i na zmianę pokazujcie lub rysujcie hasła –

zwierzęta  mieszkające na wsi,  pojazdy rolnicze itp.  Im będzie Was więcej,  tym zabawa

będzie weselsza.

A czy ktoś z Was zna jakieś maszyny, które pomagają rolnikowi w pracy? A znacie ich

nazwy, wiecie do czego one służą? Obejrzyjcie krótki filmik o tych maszynach

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc

Najważniejsze  jednak  zadanie  dla  Was  to  zbudowanie  makiety  wiejskiego  podwórka.

Wykorzystajcie  do tego pudełka,  puszki,  opakowania,  ale  i  ulubione klocki  oraz  figurki

zwierzątek,  jeśli  macie  je  w  domu.  Jeżeli  ktoś  chce,  może  wydrukować  zwierzęta

zamieszczone poniżej, albo wykonać samodzielnie – robicie to świetnie.

Wiem, że Wasza wyobraźnia Was nie zawiedzie. 

Poniżej zamieszczam kilka propozycji – bawcie się dobrze! 
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