Propozycja zajęć i zabaw dla dzieci w grupie 4 i 3 latków – sala niebieska (14 kwietnia)
Temat tygodnia: Zwierzęta na wiejskim podwórku
1. „Kogo mogę spotkać na wsi?” – opowieść ruchowa.

(Rodzic czyta opowiadanie, dzieci wykonują ruchy odpowiednio do słuchanej treści i naśladują odgłosy
zwierząt)
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: ihaha, ihaha. 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.
2. Kart pracy – pokoloruj tym samym kolorem zwierzęta dorosłe i ich dzieci.
2. „ Stary Donald farmę miał” – na pewno znasz tę piosenkę, znajdziesz ją na stronie internetowej
https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA
Zaśpiewajcie ją i przypomnijcie sobie:
Jakie zwierzęta hodował stary Donald?
Jakie inne zwierzęta można spotkać na wsi?
Czym jeszcze zajmuje się rolnik?
Jak wygląda wieś i czym różni się od miasta?

3.Karta pracy – pokoloruj te zwierzęta, których nazwy zaczynają się na głoskę K.
4. „ Zwierzęta z wiejskiego podwórka” – wybierz jedną z zaproponowanych ilustracji, podrzyj kolorowy papier na
małe kawałki i wyklej ją. Pracę zachowaj w swojej teczce.
5. Jeśli lubisz układać puzzle, znajdziesz je na stronie internetowej https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/zwierzeta
Możesz wybrać odpowiedni dla siebie stopień trudności i układać je online.

Przyjrzyj się uważnie ilustracji, następnie pokoloruj tym samym kolorem dorosłe zwierzę i jego młode. Jak nazywają
się te zwierzęta?

Pokoloruj tylko te zwierzęta, których nazwy zaczynają się na K.

