ZADANIA DO WYKONANIA
28 kwietnia
Temat: Domy zwierząt wiejskich
1. Zabawy ruchowe
•

https://youtu.be/oD_4YBKMKFs

•

Koniki na wybiegu

Dzieci są konikami. Biegają po „łące” zgodnie z rytmem wygrywanym przez rodzica: idą
stępa (powoli, wysoko unosząc nogi), biegną kłusem (biegną na palcach, ale jeszcze nie
bardzo szybko), galopem (biegają szybko, na całych stopach, w jednym kierunku). Podczas
poruszania się kląskają językiem – naśladują uderzenia końskich kopyt.
•

Śniadanie na polanie

Dzieci (krówki) znajdują się w wyznaczonym przez rodzica miejscu – w oborze. Na hasło:
Śniadanie, krówki wychodzą z obory i idą na polanę jeść trawę. Na hasło: Wilk się skrada,
krowy w jak najszybszym tempie wracają do obory. Zabawę powtarzamy kilka razy.
•

Zabawy piesków

Dziecko z rodzicem ustawiają się naprzeciwko siebie, w niewielkiej odległości. Jedna
z osób, ma piłkę i toczy ją tak, aby przetoczyła się między nogami drugiej osoby i tak na
zmianę.
2. Słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej Domy zwierząt
W chlewiku mieszka świnka,
korytko stoi tam, a w budzie
siedzi piesek; nie lubi, gdy jest sam.
W kurniku kury gdaczą, nocą na grzędach śpią,
a konie stoją w stajniach i głośno czasem rżą.
A krowy? Pewnie wiecie, obora to ich dom.
Gdy wrócą już z pastwiska, tu muczą piosnkę swą.
3. Rozmowa na temat wiersza
•
•
•

O jakich zwierzętach była mowa w wierszu?
Jak nazywa się dom świnki, psa, konia, kury, krowy?
Jakie jeszcze inne zwierzęta oprócz kury mogą mieszkać w kurniku?

4. Zwierzęta na wsi https://youtu.be/CpcmvJTO5G4
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5. Domy zwierząt wiejskich
Dzieci nazywają domy zwierząt wiejskich, dzielą rytmicznie na sylaby.
(stajnia, obora, kurnik, buda)

6. Łączenie zwierząt z ich domkami
7. Zajęcia plastyczne – wiejska zagroda
Proponujemy dziecku wykonanie wiejskiej zagrody w podany sposób lub według jego
własnej inwencji twórczej.
Potrzebne materiały:
Duże, płaskie, tekturowe pudełko, brązowa krepina, puste pudełka po zapałkach.
Duże, płaskie, tekturowe pudełko dzieci wykładają brązową krepiną. Z pomocą starszej
osoby dzielą zagrodę na kilka części (wykorzystując puste pudełka po zapałkach). W każdej
z nich znajdzie się inny gatunek zwierząt (zwierzątka do wycięcia z grubszego papieru,
ozdobienia i przyklejenia najlepiej za pomocą plasteliny, poniżej).
8. Śpiewanie piosenki Na naszym podwórku
9. Książki:
Zerówka – litery i liczby str. 62- 63

RELIGIA
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus :)
TEMAT: Maryja – Królowa Polski.
1. Proszę zwrócić uwagę dzieci na różne wizerunki Maryi, Mamy Pana Jezusa. W ten
sposób ludzie chcą podkreślić zasługi Maryi w pośrednictwie między ludźmi, a jej
Synem. Chcą też wyrazić swoją wdzięczność.
https://www.google.com/search?q=maryjo+kr%C3%B3lowo+polski&client=firefoxbd&sxsrf=ALeKk02EoJcMqZ5VKBER6GZn0lV34TcYig:1587763285495&tbm=isch
&source=iu&ictx=1&fir=RW_dpms7W96pLM%253A%252CTOych-WeU6RnUM
%252C_&vet=1&usg=AI4_kSJTrKjSj01dlxM4v_CuXB9WRpzjg&sa=X&ved=2ahUKEwjr6_mU_4HpAhUsxq
YKHf3KDOAQ9QEwGnoECAUQIQ#imgrc=knm3vbI96wV9_M
2. 3 maja obchodzimy jedno z wielu świąt poświęconych Maryi – tym razem oddajemy
jej hołd jako Królowej naszego narodu. Proszę w miarę możliwości opowiedzieć
dziecku
o Sanktuarium Maryjnym na Jasnej Górze. Można też wspólnie
zaśpiewać Apel Jasnogórski w intencji Ojczyzny i wspólnoty Kościoła.. Warto też
wspomnieć, że na początku śpiewa się Bogurodzicę – najstarszą polską pieśń
religijną, która stała się pierwszym hymnem rycerstwa polskiego. Jeśli dzieci chodzą
wcześniej spać, proszę to zrobić podczas modlitwy wieczornej :)
Zachęcam serdecznie, bo doświadczenie dziecka jest najcenniejszą i najtrwalszą
nauką :)
https://www.youtube.com/watch?v=6SLQmZbju4E
3. Na miesiąc maj przygotuj w swoim pokoju kącik maryjny. Może pojawić się w nim

obrazek lub figurka Maryi, różaniec, modlitewnik, itp. Mogą być kwiaty świeże lub
takie z papieru, wykonane przez Ciebie, drogie dziecko, może być też laurka dla
Maryi. Poproś rodziców o zdjęcie kącika i prześlijcie na adres: iwunia20@wp.pl
W nagrodę – drobne niespodzianki :)
Pozdrawiam serdecznie :)

