W GOSPODARSTWIE WIEJSKIM

TEMAT DNIA: NA WSI

Zanim zabawę rozpoczniemy rączki dokładnie umyjemy.
Kaczuszki o tym pamiętają i zawsze rączki czyste mają.

Nie znajdziesz lepszego
lekarstwa na zdrowie
niż woda i mydło:
- każdy ci to powie!

„Kaczka” – ćwiczenia ortofoniczne z tekstem

Rodzic czytając tekst wykonuje wskazane czynności:
Człapie kaczka: człap, człap, człap – otwartymi dłońmi
ońmi uciskamy plecy dziecka.
Złap ją proszę dla mnie, złap – łapiemy dziecko za plecy i łaskoczemy.
Kapie deszczyk: kap, kap, kap – uderzamy szybko opuszkami palców po plecach dziecka.
Złap go proszę dla mnie, złap – łapiemy dziecko za karczek i łaskoczemy.
Skacze piłka – klap, klap, klap – uciskamy plecy dziecka dłonią złożoną w pięść.
Złap ją proszę dla mnie, złap – łapiemy dziecko za brzuszek i łaskoczemy.
„Koniki” – zabawa ruchowa bieżna

Dziecko naśladuje sposób poruszania się konia: bieg truchtem, galopem w różnych
kierunkach.

„W gospodarstwie wiejskim” – wypowiedzi dzieci na temat zwierząt
występujących w gospodarstwie wiejskim na podstawie wiersza
„W gospodarstwie wiejskim” – słuchanie wiersza
(przeliczanie zwierząt na ilustracjach)
W gospodarstwie u mych dziadków,
rośnie mnóstwo pięknych kwiatków.
I zwierzątek też jest wiele:
pięć koników,

jedno cielę,

cztery kurki

i trzy kaczki,

owieczka,

dwa prosiaczki.

Rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące treści wiersza
wiersza:
- Co to jest gospodarstwo wiejskie?
- Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?
- Jakie znasz inne zwierzęta mieszkające na wsi?

„Klaśnij, tupnij, podskocz”- zabawa matematyczno – ruchowa
Do zabawy potrzebna będzie kostka do gry.

Na sygnał słowny rodzica STOP! – dziecko zatrzymuje się.
Rodzic
odzic podnosi kostkę, a dziecko wykonuje polecenia:
- Klaśnij tyle razy ile jest oczek na kostce.
- Tupnij tyle razy ile jest oczek na kostce.
- Podskocz tyle razy ile jest oczek na kostce.

„Liczymy zwierzęta” – przeliczanie zwierząt w pętlach, kolorowanie tylu zwierząt,
ile wskazuje kostka.

„Konie ciągną wóz” – zabawa ruchowa bieżna
Dziecko z rodzicem tworzą zaprzęg: koń i woźnica, podają sobie ręce.
Poruszają się w różnych kierunkach. Zmiana miejsc w parach.

ZABAWA DLA CHĘTNYCH DZIECI
„Wiejskie zwierzęta” – lepienie z plasteliny dowolnego zwierzątka
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