
Witam Wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam rodziców z Grupy I i nasze kochane
dzieciaki. Przesyłam  materiały na ten tydzień, coś dla Maluchów z programu.

Temat tygodnia: Na wiejskim podwórku – kto mieszka na podwórku
Cele:
– Zdobycie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi

– Usprawnienie narządów artykulacyjnych mowy poprzez naśladowanie odgłosów
zwierząt

– Ćwiczenia słuchania ze zrozumieniem

– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu.
Zabawa muzyczna – Gdacze kura:
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY
Proszę się poruszać, można nauczyć się słów, poćwiczyć kaczy chód.
Opowiadania – Awantura na wiejskim podwórku:
https://www.youtube.com/watch?v=UuCFX15Z1bI
Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi:
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
Proszę porozmawiać z dziećmi na temat prezentowanych treści.

Praca plastyczna: Kolorowanki
Zwierzęta z rolek – M. Łączyk:
https://www.youtube.com/watch?v=keuMEkybeu8
Zwierzęta na farmie - odgłosy zwierząt:
https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA
Ćwiczenia ortofoniczne – naśladowanie odgłosów.

Nauka przeliczania do ilu dziecko potrafi – Liczenie od 1-10 zwierzęta na farmie:
https://www.youtube.com/watch?v=CydtsZp9Lkk
Zabawa ruchowa – Dłońmi młynek kręć:
https://www.youtube.com/watch?v=6NMAC5v9BFw
Utrwalanie przeliczania – Piosenka dla dzieci 5 małych kaczuszek:
https://www.youtube.com/watch?v=4xEVnVwg7Cs

Skąd się bierze mleko?
Cele:
– Poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego i korzyści jakie czerpie człowiek z 

hodowli zwierząt.
Zabawa ruchowa -  4 łapy:
https://www.youtube.com/watch?v=2JJ-pSJuG1w



Kotek i krówka:
https://www.youtube.com/watch?v=AeIAIkJySE8
Zwierzęta z wiejskiego podwórka:
https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8
Jak produkowane jest mleko:

https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJCik
    Bajka o mleko – Tajemnicza kuchnia:
https://www.youtube.com/watch?v=oj1mHoVIjk4
    W krainie sera czyli jak powstają sery:
https://www.youtube.com/watch?v=adyD07I9shY
Proszę porozmawiać z dziećmi o prezentowanych treściach.

Zabawa dydaktyczna – Co nam daje?
Proszę dzieciom zadać pytania:
Co daje krowa – mleko,
Co daje owca – wełna,
Co daje kura – jajko,
Można zapytać się dalej co wytwarza się z mleka, co wytwarz się z wełny i itp.
Można wspólnie z dziećmi przygotować jogurt i pobawić się w ww. zabawę.

Piosenki do posłuchania i potańczenia:
Piosenki dla dzieci zestaw – Kochana krówko:
https://www.youtube.com/watch?v=scIW07XZ__0
Przyporządkowanie – Na wiejskim podwórku
https://www.youtube.com/watch?v=LEYDpARDQMw

Wiersz Łakomy kot:

W domku za rzeką
kot gotował mleko.
Mieszał je w rondelku
łyżeczką niewielką.
Raz zamieszał
raz spróbował
bardzo krótko
je gotował.
Zanim się ugotowało -
nic w rondelku nie zostało.
Można nauczyć się na pamięć jak ktoś ma ochotę.



Czarna krowa w kropki bordo.
Cele:
– Słuchanie tekstu ze zrozumieniem

– Rozwijanie wyobraźni

– Doskonalenie umiejętności uczenia
Zabawa ruchowa – Myję ręce:
https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4
Gimnastyka Fruzi:
https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0
Utrwalanie przeliczania – 5 małych szczeniąt:
https://www.youtube.com/watch?v=kyV3vzDiJuw
Wycieczka do mleczarni i wielka miłość Uchola:
https://www.youtube.com/watch?v=ugAu98IwG54
Proszę porozmawiać z dziećmi o uczuciach i emocjach odnosząc się do tej bajki.
Piosenka – Mleko ciocia Tunia:
https://www.youtube.com/watch?v=E6XcmxMdIEc

Wiersz – Czarna Krowa – Natalia Usenko:

Czarna krowa w kropki bordo wędrowała drogą.
Z przodu miała wielką głowę, z tyłu miała ogon!
Przystanęła nad kałużą, pochyliła głowę -
Jedno oko miała żółte, drugie fioletowe!
Rozpostarła wielkie skrzydła (miała je na grzbiecie),
Pofrunęła między chmury, wrzeszcząc "ECIE PECIE!!!"
Z najwyższego czubka drzewa skakała na głowę,
Zlizywała prosto z nieba chmury waniliowe...
Tylko niech mi nikt nie mówi, że krowa nie lata,
Bo się wszystko może zdarzyć w samym środku lata!

Rozmowa na temat wiersza wskazanie w nim elementów humorystycznych.
Zabawa matematyczna do wiersza: Ile krowa ma kropek, ile ma nóg, ile skrzydeł, ile
rogów.
Praca plastyczna – Jeżeli ktoś ma ochotę może ulepić bajkową krowę z plasteliny.
Jakie zwierzęta mieszkają na farmie Ubu:
https://www.youtube.com/watch?v=p-yVXcEXgH0
Rozpoznawanie odgłosów zwierząt, ćwiczenia słuchowe – Zwierzęta dla dzieci na wsi:
https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw
Gra dla dzieci – Pomyśl i kliknij – Odgłosy zwierząt domowych:
https://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGw



Zwierzęta dorosłe i ich dzieci.
Cele:
– Poznanie nazw zwierząt hodowlanych i ich potomstwa

– Rozwijanie słownictwa

– Utrwalanie nazw figur geometrycznych
Zabawa oddechowa – dmuchamy na piórka, skrawki papieru – pogłębianie wdechu i
wydechu.
Stanisław Karaszewski – Na wiejskim podwórku:
https://www.youtube.com/watch?v=qdSWYcTk2as
Gdzie mieszkają, co jedzą, co nam dają, Zwierzęta na wsi2:
https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4
Praca plastyczna dla chętnych – Kurka z łyżki
https://www.youtube.com/watch?v=UwYO6IcGNe4
Figury geometryczne:
– utrwalanie nazw figur geometrycznych
Piosenka o figurach:
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM
Proszę z papieru wyciąć kilka figur geometrycznych i poprosić dzieci by spróbowały ułożyć
z nich zwierzę.
Pomysł – Krowa z figur geometrycznych:
https://www.youtube.com/watch?v=3xHtkwIciD4
Zabawa ruchoma – Mini mini - praczki:
https://www.youtube.com/watch?v=35ztvWERAQ0
Przygody figur geometrycznych:
https://www.youtube.com/watch?v=qvfpO6sdKhY

Kurki z kolorowego kurnika.
Zabawa ruchowa – Gimnastyka Fruzi:
https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0
Język zwierząt – Czereśnie:
https://www.youtube.com/watch?v=n3VKF0-dKX0
Zabawy ruchowe do muzyki – Żółty kurczak:
https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg
Bajka – Mała czerwona kurka:
https://www.youtube.com/watch?v=JtsLzueCMYo
Opowiadanie o wiejskim podwórku:
https://www.youtube.com/watch?v=qI8bzBz_bA0
Proszę porozmawiać z dziećmi na temat prezentowanch treści.
Praca plastyczna Kolorowanka.



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wspierania rozwoju mowy i
wzbogacania słownictwa.

– Porządkowanie par obrazków, wyjaśnianie sposobu porządkowania, dlaczego
wybrany element pasuje bądź nie pasuje do drugiego.

– Czarodziejski worek, wyszukiwanie przedmiotów zakrytych, rozpoznawanie ich
cech bez patrzenia, próby opisywania ich po kształcie.

– Zabawa, zgadywanki (opisywanie) poszukiwanie wielu wyrazów bliskoznacznych w
celu określenia przedmiotu np. to jest kredka, czerwona, długa, zatemperowana, służy do
rysowania.

– Układanie ciągów rytmicznych np. duży – mały, gruby – chudy, rozmowa na temat
dokonanych przez dzieci wyborów.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wspierania rozwoju emocjonalno-
poznawczego:

– Wyszukiwanie wśród wielu ilustracji przedmiotów i zabawek tych którymi można
bawić się bezpiecznie i tych które w zabawie nie są bezpieczne. 
Próby wyjaśnienia wyborów dziecka.

– Próby koncentracji uwagi na wykonywanym działaniu wg. instrukcji dorosłego.

– Słuchanie prostych opowiadań, rozmowa na temat ich treści.

– Zabawa z wykorzystaniem lusterka jak wyglądam gdy...

– Oglądanie w lusterku swojej twarzy gdy się uśmiecham, gdy jestem smutny,
zmartwiony. Rozmowa o wywołanych uczuciach i emocjach.




















