Grupa „Tygryski”
Materiały edukacyjne na dzień 14.04.2020 r.

Witajcie kochane Tygryski!
Mam nadzieję, że wspaniale spędziliście Święta Wielkanocne i chętnie wracacie do
naszych zajęć
Pozdrawiam Was – Pani Ela.

TEMAT TYGODNIA: Wiosna na wsi
Temat dnia: Zwierzęta na wsi.

1. Na rozgrzewkę zabawa ruchowa :
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
2. Słuchanie treści wiersza „Na podwórku”
Na podwórku na wsi jest mieszkańców tyle,
że aż gospodyni trudno zliczyć ile.
Kury, gęsi i perliczki i indyki, i indyczki.
Jest tu kwoka z kurczętami, mama kaczka z kaczątkami.
Piękny kogut Kukuryk i kot Mruczek i pies Bryś.
Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa kwa, gę gę,
Hau hau, miał miał, gul gul gul – podwórkowy chór.
Koń kasztanek w stajni, a w oborze krowa.
Tam w zagrodzie owce i brodata koza.
A tu są króliki i duże i małe,
łaciate i szare, i czarne i białe.
3. Rozmowa kierowana na podstawie treści, rodzic zadaje pytania – dziecko
odpowiada. Zwracamy uwagę na poprawność wypowiedzi.
- O jakich zwierzętach była mowa w wierszu?
- Jak miał na imię kogut, kot i pies?
- Gdzie mieszkał koń, a gdzie krowa?
- Jakie odgłosy słychać od rana na wsi?
4. Sylaby na opak"- zabawa słowna. Analiza i synteza wyrazu.

Zadaniem rodzica jest sylabizować od tyłu wyrazy związane z omawianą
tematyką. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, o jakie słowo chodzi.
wa- kro ( krowa), nia- świ (świnia), ra-ku ( kura), czę-kur (kurczę), bię- źre (
źrebię), lę- cie (cielę), nik- kur (kurnik), nia- staj (stajnia), to- bło (błoto), ko- mle
(mleko), ko- jaj (jajko), no- sia (siano)....
5. Zagadki
Chodzi po podwórku,
Woła: „Kukuryku”,
On i jego przyjaciele,
Mieszkają w kurniku.
(kogut)
Bawię się w błocie
Krzyczę: „Kwiku, kwiku”.
Mieszkam w chlewiku ....
(świnia)
Często wołam: me, me, me.
Czy ktoś wełnę moją chce?
( owca)
Ciężko pracuję na wsi cały dzień.
Odpoczywam w stajni i nie
jestem leń. Bywam siwy, gniady, kary,
Wożę ludzi i ciężary. ... (koń)
Tak cichutko chodzi,
że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo
boją się go myszy. ...(kot)
Chodzi po podwórku
I grzebie łapami.
Jest to ptak domowy,
Nazwijcie go sami. ... (kura)

Za kości rzucone dziękuje ogonem. ...
(pies)
Mucząc woła gospodynię
Bo to zwierze z tego słynie,
Że gdy muczy to oznacza Gospodynię czeka praca

.Mleko wnet do wiadra leci,
By je piły wszystkie dzieci,
Żeby każdy z Was był zdrowy
A to mleko dają ...(krowy)
Żółciutkie kuleczki
Za kura się toczą,
Kryją się pod skrzydła,
Kiedy wroga zoczą. ... (kurczęta)
W każdej wsi jest taki budzik,
który co dzień budzi ludzi.
Budzik chodzi, łapką grzebie.
Choć nie czesze się, ma grzebień. ...(kogut)
Żółte, puszyste piórka,
okrągłe, grube brzuszki,
oczka jak dwa paciorki
i płaskie krzywe nóżki. ...(kaczątko)
6. Do wykonania praca plastyczna – makieta wiejskiego podwórka :

7. Z podanych szablonów pokoloruj i wytnij wybrane obrazki, przyklej na dużą
kartkę, wykonaj drzewka, trawkę i inne elementy.

8. Wspaniałej zabawy

