Witam Was Kochane Biedronki!!!😊

6.04.2021r.
Kochani przyjrzyjcie się co przedstawia powyższy plakat. Dowiecie
się w ten sposób o czym będziemy mówić przez najbliższe dni.
Zadanie 1.
Zapraszam do obejrzenia filmu o zwierzętach z wiejskiej zagrody,
spróbujcie odgadnąć ich nazwy oraz naśladować jakie odgłosy
wydają.
LINK DO FILMU
https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw

Zadanie 2.
Posłuchaj piosenki pt. „Dziadek fajną farmę miał”
LINK DO PIOSENKI
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
Zadanie 3.
Pokoloruj malowankę według własnego pomysłu. (Proszę ją
wydrukować)

7.04.2021r.
Drogie Biedroneczki dziś zaczynamy od krótkiej gimnastyki 😊
LINK DO PIOSENKI
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
Zadanie 1.
Spróbujcie odgadnąć krótkie zagadki. W ten sposób dowiecie się jakie
zwierzątka ukryły się na gospodarstwie.
• Chodzi po podwórku,
o ziarenka prosi.
Siaduje na grzędzie,
pyszne jajka znosi. (kura)
• Dobre ma zwyczaje,
ludziom mleko daje. (krowa)
• W każdej wsi jest taki budzik.
Który co dzień wszystkich budzi. (kogut)

Zadanie 2.
Rozwiąż zadanie z kart pracy, str. 25 (zielona książka). Zastanów się
co jedzą zwierzęta na wsi. Połącz zwierzęta z odpowiednim
pokarmem. W ramce narysuj tyle kresek ile jest zwierząt.
Zadanie 3.
Narysuj dowolną techniką (farbami, kredkami, flamastrami) swoje
ulubione zwierzątko z wiejskiej zagrody.

8.04.2021r.
Zadanie 1.
Kochane Biedroneczki dziś zaczniemy od przeczytania krótkiego
wierszyka Joanny Myślińskiej pt. „W gospodarstwie wiejskim”.
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.
Rozmowa na temat wiersza:
• Co to jest gospodarstwo wiejskie?
• Jakie zwierzątka wystąpiły w wierszu?

Zadanie 2.
Policz ile jest poszczególnych zwierzątek:
•
•
•
•

Ile jest koni?
Ile jest krów?
Ile jest kóz?
Ile jest baranków?

Zadanie 3.
Praca plastyczna. Z pomocą Rodzica wykonaj świnkę. Potrzebne będą
następujące materiały:
•
•
•
•

papierowy talerzyk lub koło wycięte z białego papieru,
papier w kolorze różowym, białym i czarnym,
różowa farba,
klej, czarny flamaster lub czarna kredka.

1. Malujemy różową farbą papierowy talerzyk lub koło wycięte z
białego papieru.
2. Wycinamy z różowego papieru uszy i nos. Z czarnego papieru
wycinamy dwie nogi, oraz oczy.

3. Wszystkie powstałe elementy sklejamy ze sobą w taki sposób,
aby powstała głowa świnki. Na koniec dorysowujemy czarnym
flamastrem buzie.

9.04.2021r.
Biedroneczki pamiętacie naszą wspólną zabawę? Przypominam, żeby
uważnie słuchać tego co mówi pani w piosence i wykonywać
odpowiednie ruchy. Na pewno sobie świetnie poradzicie. Zaproście
swoich bliskich do wspólnej zabawy.
LINK DO PIOSENKI
https://www.youtube.com/watch?v=W1M4awbjqk4
Zadanie 1.
Drogi Rodzicu przeczytaj treść bajki tak, aby dzieci mogły
naśladować odgłosy zwierząt.
Bajeczka ortofoniczna „W zagrodzie Małgosi”.
Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi
Każde zwierzątko o jedzenie prosi.
Piesek szczeka: hau, hau, hau.
Kotek miauczy: miau, miau, miau.
Kura gdacze: kod, ko, da.
Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa.
Gąska gęga: gę, gę, gę.
Ona też chce najeść się.
Owca beczy: be, be, be.
Koza muczy: me, me, me.
Indor gulaga: gul, gul, gul.
Krowa ryczy: mu, mu, mu.
Konik parska: prr, prr, prr.
A pies warczy: wrr, wrr, wrr.
I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da.
Pytania do bajki:
• Jakie zwierzątka występują w bajce?
• O co proszą zwierzątka w zagrodzie Małgosi?

Zadanie 2.
Praca plastyczna. Wykonaj krowę za pomocą kół. Poproście Rodzica,
aby narysował wam koła na papierze i pomógł przy wycinaniu. (Drogi
Rodzicu zwróć uwagę na prawidłowe trzymanie nożyczek przez swoje
dziecko).
Potrzebne materiały:
•
•
•
•

biała i czarna kartka,
czarna kredka lub flamaster,
nożyczki, klej,
kolorowa kartka, która posłuży nam jako tło.

1. Narysuj na białej kartce jedno duże koło, jedno mniejsze i dwa
małe. Na czarnej kartce narysuj cztery małe koła i wytnij je.

2. Złóż koła na pół (oprócz jednego, które będzie głową naszej
krowy).

3. Przyklej koła na kolorową kartkę tak, aby powstała krowa.
Dorysuj nogi, ogon i szyje.

4. Namaluj oczy, nos, rogi oraz łatki na brzuchu i uszach czarną
kredką lub flamastrem.

Zadanie 3.
Posłuchaj piosenki pt. „Rolnik sam w dolinie”
LINK DO PIOSENKI
https://www.youtube.com/watch?v=kVVKcnxqm9U

Kochane Biedroneczki życzę Wam powodzenia, trzymajcie
się ciepło.
(prace plastyczne przynieście do przedszkola 😊)
Pozdrawiam
Kinga Pasterska

