27.04.2020 Zwierzęta na wsi: Krowa
1. Zapoznanie z kalendarzem który mamy w domu .- wspólne liczenie z dzieckiem dni tygodnia,
miesięcy, wyznaczanie daty, pory roku i pogody za oknem.
2. Zabawa paluszkowa :
Tu paluszek, tu paluszek (dotykamy paluszków dziecka)
Kolorowy mam fartuszek (pukamy delikatnie w brzuszek dziecka)
Tu jest rączka (dotykamy rączek dziecka)
A tu druga
A tu oczko do mnie mruga (zakrywamy oczko dziecku)
Tu jest buzia (dotykamy w okolice ust dziecka)
Tu ząbeczki (odchylamy bródkę dziecka, by otworzyło buzię)
Tam wpadają cukiereczki.
3. Wspólna zabaw przy ulubionej muzyce.
4. Wspólne czytanie wierszyka o Krowie K Łochockiej.

Czarna krowa w kropki bordo
gryzła trawę kręcąc mordą.
Kręcąc mordą i rogami
gryzła trawę wraz z jaskrami.
„Czarna krowo, nie kręć rogiem,
bo ja pieróg jem z twarogiem:
gdy tak srogo rogiem kręcisz,
gryźć pieroga nie mam chęci.”
„Jedz bez trwogi swe pierogi,
nie są groźne krowie rogi.
Jestem bardzo dobra krowa
rodem z miasta Żyrardowa.
Raz do roku w Żyrardowie
pieróg z grochem dają krowie.
Więc mi odkrój róg pieroga,
a o krowich nie myśl rogach.
Ja Ci również radość sprawię:
Jaskry, które rosną w trawie,
zręcznie ci pozrywam mordą
czarną mordą w kropki bordo.”
5. Praca plastyczna : krowa
balonik, kolorowy, karton, lub guziki na oczy, plastelina, klej i nożyczki.

1. Z kartonu wycinamy głowę nogi i ogon i łatki krowy. Oczy wyklejamy z plasteliny i koralików.
Z plasteliny robimy rzęsy i pyszczek a nos z papieru. 2 Balon nadmuchujemy i zawiązujemy a
następnie przyklejamy do niego wycięte wcześniej elementy.
6. Krówką Balonówką możemy bawić się z dzieckiem i naśladować odgłosy krowie.

28.04.2020. Zwierzęta na wsi: kurczak

1.Zwracanie uwagi na kalendarz- liczenie dni tygodnia, miesięcy, ustalanie daty , pory roku oraz
pogody panującej za oknem.
2.Zabawy dotykowe wywołujące uśmiech
Dotykanie dłoni i przedramion materiałami o różnej fakturze np.: gąbka , zmiotka do kurzu,
szmatka, zmywak druciany.
Wkładanie rąk do miski wypełnionej np. makaronem, grochem, ugotowanym i ostudzonym
budyniem,
3.Szukanie drobnych przedmiotów w koszu lub worku bez udziału oczu np.: kluczy, pudełka ,
łyżeczki – zgaduj zgadula
masaż pleców dziecka naprzemian ciepłą i zimną butelka z wodą ,
Kreślenie na plecach dziecka różnych figur.
4.Zabawa ruchowa przy ulubionej muzyce – wspólne śpiewanie
5.Wspólne przeczytanie wierszyka Kurczątko” (W. Szumanówna)
Kurczątko z jajeczka się urodziło...
Główkę, brzuszek wychyliło.
Na dwie nóżki wyskoczyło.
Czarne oczka otworzyło,
Dziobek mały rozchyliło,
Że jest głodne zakwiliło...
6.Praca plastyczna : papierowe foremki na ciastka , cekiny, muszelki, bibuła, pióra, piłeczka
pingpongowa, plastelina , klej i nożyczki.
Do piłeczki pingpongowej doklejamy oczy i dziób z cekinów, brwi z bibuły oraz grzebyk z piórka .
Druga głowa powstanie z kulki bibuły. Oczy i dziób lepimy z plasteliny a grzybek z pióra. 2. Głowe
przyklejamy do foremek. Dodatkowo możemy dokleić do nich skrzydła z piór.

29.04.2020. Zwierzęta na wsi: świnka
1. Zwracanie uwagi na kalendarz- liczenie dni, miesięcy, ustalanie daty, pory roku, pogody
występującej za oknem.

2. Ćwiczenia słuchowe :
- co słyszę : rozpoznawanie odgłosów dochodzących z ulicy np.: samochodu , roweru, motoru –
można żyć nagrań z internetu
- zgadnij co wydało dźwięk - uderzanie przedmiotem w metal, drewno, szkło,
- rozpoznawanie różnych rzeczy zamkniętych w pudełku po dźwięku np: groch, ryż, nasiona
-naśladowanie odgłosów owadów np: pszczół
-szukanie ukrytych wydających dzwięki przedmiotów np: zegarka
- uderzanie o siebie różnych przedmiotów.
3. Wspólne oglądanie obrazków przedstawiających różne rasy świń i opowiadanie o nich dziecku.
4. Przeczytanie wierszyka R Wejner Świnka
Była sobie pewna świnka,
co się zwała-Klementynka.
Uwielbiała kąpiel w błocie,
zimną wodę i łakocie.
Nic dziwnego, że po roku,
reumatyzm miała w boku,
a w swych ząbkach cztery dziury;
dwie na dole, dwie u góry.
5. Praca plastyczna : Różowe małe karteczki z papieru, koło z papieru . nożyczki , klej
1. Do kartonu przyklejamy wycięte z papieru koło. Na koło przyklejamy różowe karteczki. Na
środku koła przyklejamy wycięty owalny nosek świnki. U góry koła przyklejamy uszy. Malujemy
śwince oczy.
30.04.2020 Zwierzęta na wsi kot
1.Zwracanie uwagi na kalendarz – liczenie dni, miesięcy, ustalanie daty , pory roku, pogody za
oknem
2.Zabawy pogłębiające więź dziecka z rodzicem.
,,koguciki”- kucnijcie naprzeciw siebie, wyciągnijcie przed siebie obie dłonie i podskakując
starajcie się odepchnąć,
pizza – na plecach dziecka „ugnieść ciasto, nakłuj je widelcem, posmaruj oliwą, posyp serem,
upiecz, a na końcu schrup z zachwytem”,
winda- stojąc podnieś dziecko na ręce, przytul, a następnie delikatnie spuść na dół- dziecko zjeżdża
po ciele rodzica,
raczkowanie – pochodźcie na czworakach, chwytajcie się za stopy, przepychajcie, przechodźcie pod
lub nad sobą.

zabawy z kocykiem:
naleśnik – zwiń dziecko w kocyk, delikatnie turlaj je po podłodze;
kółka, zygzaki- poproś, by dziecko położyło się na kocyku. Chwyć za koc i ciągnij delikatnie po
podłodze; wykonuj zygzaki, koła itp.;
hamak – chwyćcie koc za rogi i delikatnie bujajcie dziecko.
3.Zabawa w kotka i myszkę : Naśladowanie odgłosów kota i myszy.: Zabawa w chowanego z
użyciem koca nie ma myszki jest myszka: Kotek szuka myszki pod kocem.
4.Wspólne czytanie wierszyka o kotku J. Tuwim
Miauczy kotek: miau!
- Coś ty, kotku, miał?
- Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta jest miseczka,
A jeszcze bym chciał.
Wzdycha kotek: o!
- Co ci, kotku, co?
- Śniła mi się wielka rzeka,
Wielka rzeka pełna mleka
Aż po samo dno.
Pisnął kotek: pii…
- Pij, koteczku, pij!
Skulił ogon, zmrużył ślipie,
Śpi - i we śnie mleczko chlipie,
Bo znów mu się śni.
5.Praca plastyczna : Kot
Karton, mazaki, nożyczki, klej.
Wycinamy dwa koła Jedno większe na tułw i drugie mniejsze na głowę .
Do kartonu kolorowego przyklejamy koła tak by utworzyły kotka.
Na mniejszym kole rysujemy oczy wązy i mordkę oraz doklejamy wycięte uszy
Na większym kole przyklejamy łaty w formie trujkątów oraz ogon.

