Propozycje zajęć i zabaw w grupie 4 i 3 latków – sala niebieska (20.04.2020)
Witam wszystkich Rodziców i Dzieci! Zapraszam do wspólnych zabaw i zajęć. Temat naszych tygodniowych
zajęć to: „Praca rolnika”.
DZIEŃ PIERWSZY
1. Na początek przypomnijmy sobie piosenkę „Stary Donald farmę miał”, którą znajdziecie na stronie
https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA
2. Z wizytą na wsi – rozmowa na temat bezpieczeństwa na wsi.
Wszyscy jesteście mieszkańcami wsi, więc na pewno potraficie odpowiedzieć na te pytania:
Jakie zwierzęta można spotkać na wsi? Na co trzeba zwracać uwagę, gdy podchodzi się do zwierząt? Czy można
podchodzić do zwierząt, gdy się ich nie zna? Czy można podchodzić do zwierząt od tyłu? Jeśli chcecie dowiedzieć się
więcej o zwierzętach hodowanych na wsi, możecie zajrzeć na stronę internetową
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
Zachęcam również do zapoznania dzieci z zasadami bezpieczeństwa na wsi zamieszczonych na stronie internetowej:
https://www.unicef.pl/media/images/stories/akcje_dla_szkol/baw_sie_badz_bezpieczny/wkladka_o_bezpieczenstw
ie_dzieci_na_wsi.pdf

3. Zabawa ruchowa – „Zwierzęta na podwórku”.
Dzieci przy dowolnej muzyce naśladują sposób poruszania się zwierząt. (koń – bieg, krowa- spokojny chód,
królik- podskoki).
4. Karta pracy – popraw ilustrację po śladzie i pokoloruj.
DZIEŃ DRUGI

5. Posłuchaj wiersza pt. „Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował” Heleny Bechlerowej i odpowiedz na
pytania.
JAK KOTEK ZWIERZĘTA MLEKIEM CZĘSTOWAŁ
H. Bechlerowa
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. (...)
(...) Wraca kotek.
Koło płotka na ścieżynce jeża spotkał.
Jeżyk woła go z daleka:
- Bury kotku, daj mi mleka!
O, bo jeże, tak, jak kotki, bardzo lubią mleczko słodkie.
- Jak miał na imię kotek, o którym była mowa w wierszu?
- Czym częstował zwierzęta?
- Co wołały jeść kura i kogut/ konik/ królik/ krowa/ koza?
- Jakie zwierzę poprosiło kotka o mleko?
6. „Jak miauczą kotki”- ćwiczenie ortofoniczne.
Naśladowanie głosem wysokim miauczenie małych kotków a głosem niskim dużych kotków. Naśladowanie
miauczenia proszącego kotka, dziękującego kotka.
7. Karta pracy – który kotek dostanie mleko?
8. Jak produkowane jest mleko? Obejrzyj film edukacyjny na stronie
https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJCik&t=12s
DZIEŃ TRZECI

9. Zapoznaj się z piosenką pt.„ Mleko” zamieszczoną na stronie internetowej
https://www.youtube.com/watch?v=E6XcmxMdIEc&list=RDMME6XcmxMdIEc&start_radio=1

MLEKO
Pij mleko mój człowieku, bo to przecież zdrowe.
Dla rolnika to jest praca, że hoduje krowę.
Pij mleko w każdym wieku, pieniędzy nie żałuj
Chorowanie jest za drogie, więc to przemyśl sobie.
Ref. Bo po mleku białe zęby, bo po mleku zdrowie.
Bo po mleku twarde kości, więc nie żałuj sobie.\2x
Pij mleko na surowo lub z gęstym kożuszkiem.
Rano wieczór po szklaneczce wypij sobie duszkiem.
Weź do ręki napój biały, pokaż żeś morowy.
Gazowane to niezdrowe, pij mleko od krowy.
Ref.: Bo po mleku białe zęby……
Pij mleko mój człowieku, zapamiętaj sobie,
Że najzdrowsze dzieci na wsi chowano na krowie.
Kwaśne, słodkie, w proszku, w płynie, wszystko bardzo zdrowe.
A więc pijmy biały napój, chwaląc przy tym krowę.
Ref.: Bo po mleku białe zęby……
Na pewno już wiesz jak ważne jest mleko dla twojego zdrowi. Pokaż jak bawią się zdrowe dzieci. Zaśpiewaj
i zatańcz razem z dziećmi z teledysku.

10. Karta pracy – pokoloruj rolnika.
11. Zbuduj farmę z klocków. Zwierzęta możesz ulepić z plasteliny. Możesz również wykorzystać
plastikowe figurki zwierząt ze swojego zbioru zabawek. Miłej zabawy. Chętnie zobaczę zdjęcia
waszych prac.
Proszę rodziców o zakupienie nasion rzeżuchy.
Joanna Ratowska

