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NA WIEJSKIM
PODWÓRKU

Piątek 09.04.2021 r.

Temat dnia: Po co hodujemy świnie i krowy?



Cele ogólne:

–poszerzanie wiedzy na temat świni i krowy, ich wyglądu i zwyczajów  oraz korzyści jakiedają ludziom,
–przypomnienie znanych bajek o świnkach,
–rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego,
–doskonalenie umiejętności rozróżniania fikcji i rzeczywistości,
–rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym,
–ćwiczenie celności rzutu,
–rozwijanie ekspresji twórczej,
–poszerzanie wiadomości na temat wartości odżywczych, i wykorzystania mleka,
–doskonalenie umiejętności reagowania na umówiony sygnał,
–doskonalenie zdolności grafomotorycznych,
–ćwiczenie logicznego myślenia, kodowania i percepcji wzrokowej, rozwijanie ekspresji twórczej,
–doskonalenie techniki wycinania,
–doskonalenie pamięci.

1. Poranne ćwiczenia:

5 przysiadów, 2 pajacyki – powtórzyć kilkukrotnie.

„Traf do celu”– ćwiczenia z elementami rzutu. Dziecko staje na linii i otrzymuje trzy drewniane 
klocki. Rodzic ustawia w pewnej odległości pojemnik i dziecko rzuca klocki tak, by trafić do 
pojemnika.

2. Powitanka 
https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI

3. Doskonalenie czynności samoobsługowych:

-wdrażanie do dokładnego mycia rąk

-codzienna higiena jamy ustnej

 https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs

4. Prezentacja: Zwierzęta na wsi część 2 (gdzie mieszkają, co jedzą, co nam dają, zadania)

https://youtu.be/CpcmvJTO5G4 

5.Samodzielne prezentowanie przez dzieci wiadomości na temat wybranych zwierząt hodowlanych:
    świnia, krowa.

 Przyjżyj się uważnie planszom i opowiedz rodzicom, co już wiesz o życiu świń i krów oraz korzyściach, 
jakie człowiek czerpie z chowu tych zwierząt.

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs
https://youtu.be/CpcmvJTO5G4
https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI








6. Karmienie świnek. Zabawa z elementem rzutu i celowania.

 Przygotowanie na  brystolu sylwetki dużej śwink z otwartą buzią. Dziecko próbuje trafić w otwór 
piłeczkami.

7.„Świnki w bajkach” – przypomnienie znanych bajek o świnkach

Rozmowa:
-Czy znasz bajki, w których wystąpiły świnki?
-Jakie są tytuły tych bajek?
-Czy potrafisz rozpoznać z jakich bajek pochodzą świnki na poniższych zdjęciach?
(Świnka Peppa, Trzy Świnki, Świnka Babe, Prosiaczek z Kubusia Puchatka)

8. Porównanie świnek z bajki z prawdziwymi zwierzętami, przekazanie ciekawostek o świniach.

https://www.youtube.com/watch?v=PdZgC9nYFhk 

9. Wspólne oglądanie bajki o "Trzech małych świnkach", omówienie zachowań i miejsca zamieszkania 
świnek z bajki.

https://www.youtube.com/watch?v=T-6FrRPGTdw

https://www.youtube.com/watch?v=T-6FrRPGTdw
https://www.youtube.com/watch?v=PdZgC9nYFhk


10. Domowy teatrzyk. Zadanie na najbliższe dni.

-przygotowanie kukiełek na patyczkach,okienka teatralnego z dużego pudła,
-wspólne próby i świetna zabawa,
-za kilka dni premiera: przedstawienie dla domowników





11. Praca plastyczna "Malowanie w błocie”

 Malowanie różowej kartki brązową farbą. Rysowanie palcem lub patyczkiem higienicznym w mokrej farbie
sylwetki świni.

12. „Cielęta do mamy” – zabawa ruchowa, ćwiczenie reakcji na sygnał. Rodzic trzyma kartki w dwóch 
różnych kolorach- zielonym i czerwonym, w tle słychać piosenkę "Stary Donald Farmę miał", przy której 
dziecko porusza się spontanicznie. Ustalamy z dzieckiem, że gdy zobaczy uniesioną kartkę w kolorze 
zielonym przybiega do rodzica, gdy w kolorze czerwonym- przykuca.

13.Blok zajęć o emocjach – wdzięczność.

 Porozmawiajmy z dziećmi o emocjach: 
-Co to znaczy „być za coś wdzięcznym”?, 
-Czy jest to miłe uczucie?, 
-Za co możemy być wdzięczni wiejskim zwierzętom?,
-Jak możemy okazać im swoją wdzięczność?,
- Za co zwierzęta mogą być wdzięczne ludziom?, 
-Jak zwierzęta mogą okazać nam swoją wdzięczność?.

14. „Domki dla zwierząt”-zabawy konstrukcyjne dowolnymi klockami. Doskonalenie motoryki małej i
rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

15.Pięciolatki:

Praca z Kartą Pracy 3.33a – przeliczanie, utrwalenie grafemów, doskonalenie zdolności 
grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Praca z Kartą Pracy 3.33b – poszerzanie wiedzy ogólnej, ćwiczenie logicznego myślenia, 
kodowanie, ćwiczenia w czytaniu, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji 
wzrokowej.

16.Przypomnienie piosenki „Stary Donald farmę miał”:
 https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA

17. Utrwalenie wiadomości. „Co nam daja zwierzęta?”:

https://youtu.be/8E5JeRPT4E4 

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA
https://youtu.be/8E5JeRPT4E4


18. Zadania dla pracowitych Kukułek do wyboru:







PODZIEL NAZWY   ZWIERZĄT NA SYLABY

Pod obrazkiem narysuj tyle kresek, z ilu sylab składa się nazwa
danego zwierzęcia



OTOCZ PĘTLĄ ZWIERZĘTA, KTÓRYCH NAZWY
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ TĄ SAMĄ GŁOSKĄ



ZAMALUJ TE LITERY, KTÓRE SĄ
POTRZEBNE DO NAPISANIA PODANEGO

WYRAZU W RAMCE

ŚWINKA

Ś L W R I N U K A B

KROWA

K S I R N K O W T A
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