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1. Piosenka ,,Old MacDonald had a farm’’

2. Wiersz H. Bechlerowej ,,Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował’’
 

To jest Filik – kotek bury. Ma wąsiki i pazury.
Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili.
Stanął Filik przy kurniku - Czy chcesz mleka, koguciku?
Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno.

Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił - Lubisz mleko?
- Nie, ja rano smaczny owies jem i siano.

Do królika kotek podszedł - Pij, pij mleczko, bardzo proszę!
Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł marchewkę.

Przed gołąbkiem Filik staje, słodkie mleko mu podaje.
- Wypij mleczko sam, Filiku, ja mam groszek w gołębniku.
Więc do krówki poszedł kotek - Czy na mleko masz ochotę?

- Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną trawkę w lecie.
 Koło furtki kózka biała także mleka pić nie chciała.

- Zabierz sobie kotku dzbanek! Ja jem liście kapuściane.
Poszedł kotek do motyla i dzbanuszek mu nachyla.
Ale motyl tam na łące pije z kwiatka sok pachnący.

Teraz kotek mleko niesie do wiewiórki w ciemnym lesie.
Na sosence wiewióreczka gryzie orzech, nie chce mleczka.

Wraca kotek. Koło płotka na ścieżynce jeża spotkał.
Jeżyk woła go z daleka: - Bury kotku, daj mi mleka!

O, bo jeże, tak, jak kotki, bardzo lubią mleczko słodkie.

Pytamy dziecko:
- Jak miał na imię kotek?
- Czym częstował kotek  i kogo?
- jakie zwierzęta jedzą ziarno?
- jakie zwierzęta jedzą siano?
- jakie zwierzęta jedzą marchewkę?
- co jedzą gołębie i inne ptaki?
- jakie zwierzęta jedzą latem trawę?
- co jedzą kozy?
- co jedzą motyle?
- co je wiewiórka?
- co je jeż?

3. Namaluj farbami Krowę na łące. Podczas malowania słuchaj i śpiewaj 
piosenkę " Old MacDonald"  

15.04.2020

1. Posłuchaj bajki: https://www.youtube.com/watch?v=KlB-NkA8ZZE

2. Jakiej rośliny nasiona dostał chłopiec?

https://www.youtube.com/watch?v=KlB-NkA8ZZE


Obejrzyj nasiona fasoli i spróbuj powiedzieć jak wyglądają.

3. Hodujemy fasolę – celem doświadczenia jest pokazanie dziecku 
etapów rośnięcia rośliny – Od ziarenka do roślinki.
Potrzebne będą: słoik, gaza, gumka recepturka, 3-4 ziarna fasoli.

Napełniamy słoik zimną wodą, nakładamy na słoik gazę którą mocujemy 
gumką recepturką.
W gazie robimy wgłębienie aby było tam trochę wody, wkładamy nasiona fasoli
. Gotowy słoik stawiamy w słonecznym miejscu i prowadzimy obserwację.
4. Obrazek - zabawa kreatywna
Rysujemy na kartce ołówkiem: słońce, chmury, motyla; następnie na liniach 
układamy fasolki tak aby utworzyły obrazek

A teraz zapraszam na gimnastykę dla całej rodzinki z poduszkami  
https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI

16.04.2020

1. Pytamy dziecko : Co to są śmieci?

2. Ogladamy bajkę edukacyjną - proekologiczną:
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY&t=280s

Rozmawiamy z dzieckiem na temat segregacji śmieci. Poprośmy o 
posegregowanie domowych śmieci .

3. Co by się stało gdyby nie było koszy na śmieci? Czy wszystko wyrzucamy , 
czy może coś wykorzystamy do zabawy?
Jak zrobić fajne zabawki z niepotrzebnych rzeczy? Oto propozycje.

https://www.youtube.com/watch?v=69E2AHTAqqk

4. Ciepło – zimno.
Rodzic chowa maskotkę, dziecko szuka korzystając z podpowiedzi rodzica który
mówi ciepło – gdy dzieko w dobrym kierunku idzie , gorąco – gdy dziecko jest 
blisko schowanej maskotki, parzty – gdy znajdzie schowany przedmiot, zimno 
– gdy idzie w złym kierunku.

5. Bystre oczko - znajdź różnice bez podpowiedzi rodziców a następnie spróbuj 
wymyśleć opowiadanie do historyjki i nadaj jej tytuł.( załącznik 5)

17.04.2020

1. Co to za dziwna figura? Rozwiąż zagadki:
Mogą być cztery,
Mogą być dwa,
Ma je samochód i rower ma.

https://www.youtube.com/watch?v=69E2AHTAqqk
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI


Co to za dziwna figura
nie wiadomo gdzie dół a gdzie góra.
Ma cztery równe boki,
Udaje okno w domu

Mam trzy boki i trzy kąty,
Znak drogowy ma mój kształt
Trochę górę przypominam
czy już wiesz jak się nazywam?

2. Posłuchaj i obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM

- Jakie figury występowały w piosence?
- Co miało kształt koła?
- Co miało kształt kwadratu?
- Co miało kształt prostokąta?
- Co miało kształt trójkąta?
- Czy w twoim pokoju znajdziesz przedmioty w poznanych kształtach?

3. Narysuj według wierszyka, użyj różnych kolorów. Co narysowałeś?

Głowa okrągła jest jak piłeczka,
A na tej głowie trójkątna czapeczka.

Kwadrat to brzuszek,
Oczy i nosek są krąglutkie jak groszek.

Nogi pajaca – prostokąciki,
Na nich z kwadratów małe buciki.

Figur przeróżnych ułóż kilka
I już jest pajacyk , co skacze jak piłka.

4. Wykonaj zadania z załącznika – karty pracy na 17.04.2020

5. Powycinaj koła z kolorowego papieru w różnych kolorach i wielkościach. 
Wykonaj obrazek według swojego pomysłu.

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM

