Pszczółki zapraszam do wspólnej zabawy z Rodzicami w związku z zaistniałą
sytuacją przesyłamy materiały do realizowania w domu .
Temat dnia: Kogo mogę spotkać na wsi
1. Masaż na dobry humor.
Dzieci wspólnie z Rodzicem wypowiadają rytmicznie tekst rymowanki.
Żeby było nam wesoło, masujemy swoje czoło.
Raz, dwa i raz, dwa, każdy ładne czoło ma.
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.
Język w górę raz i dwa. Ładny język każdy ma.
Powiedz: mama, tata, lala i zaśpiewaj: la la la la.
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.
Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz.
2.

„Kogo mogę spotkać na wsi?” – opowieść ruchowa.

Rodzic czyta opowiadanie, dzieci wykonują ruchy odpowiednio do słuchanej treści:
Jest ranek. Słońce powoli oświetla podwórko. Pierwszy na podwórku pojawia się
kogut. Chodzi dumnie, wysoko stawia nogi, rusza głową na boki, nagle głośno pieje:
kukuryku! Kury z niezadowoleniem kręcą się na grzędach, później jedna za drugą
wychodzą z kurnika, gdacząc: ko, ko, ko, ko… Na podwórku robi się coraz weselej.
Nareszcie z domu wychodzi gospodarz, jest bardzo wcześnie, dlatego gospodarz
przeciąga się i szeroko otwiera buzię, ziewając. Między jego nogami prześlizguje się
szara kotka, na pewno pójdzie na pole szukać myszki… Pora zadbać o swoje
zwierzęta – myśli gospodarz i, mocno stawiając kroki, idzie w stronę stajni, bo tam
czekają na niego dwa głodne konie. Gospodarz nalewa im wody i podaje widłami
siano – gdy będzie cieplej, wyprowadzi je na dwór. Zadowolone konie wierzgają
kopytami i rżą radośnie: iha, haha, iha, haha. Teraz pora wyprowadzić krowy z
obory. Gospodarz otwiera ciężkie drzwi. Wita się ze swoimi czterema krowami,
przywiązuje im specjalny sznurek – postronek – i trzymając go, wyprowadza krowy z
obory. Krowy idą powoli, zatrzymując się co chwilę, mocno machają swoimi
ogonami, aby odgonić muchy. Są na miejscu – to ogrodzone pastwisko, tutaj krowy
cały dzień będą żuły trawę. Gospodarz odwiązuje postronek, tutaj krowy są
bezpieczne. Czas wrócić do domu – myśli gospodarz. Wraca, aby zjeść śniadanie. Tak
zaczyna się kolejny dzień w gospodarstwie wiejskim.
3.

Gdacze kura ko, ko, ko – osłuchanie z piosenką

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY
4.

Papuga kolorowa – zabawa muzyczno – ruchowa

https://www.youtube.com/watch?v=h5D90wYVX-0
5.

Inscenizacja ruchowa do muzyki

https://www.youtube.com/watch?v=XY6iJrSp43I
6.

Praca plastyczna – pokoloruj, pomaluj farbami, wyklej papierem kolorowym
lub plasteliną….tak jak lubisz…..

Trzymajcie się zdrowo….
Pozdrawiamy Was ciocia Sylwia i ciocia Ania .
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