Grupa I
Temat tygodnia: W gospodarstwie (06.04-09.04)
Cele:








Zapoznanie dzieci ze zwierzętami hodowanymi w gospodarstwie
Poznanie produktów pochodzących z mleka
Rozwijanie logicznego myślenia
Doskonalenie mowy dziecka
Utrwalenie nazw figur geometrycznych
Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów
Doskonalenie umiejętności muzycznych

Proponowane formy aktywności dziecka


Obejrzyj ilustracje i nazwij zwierzątka z gospodarstwa



Posłuchaj wiersza i powtórz odgłosy zwierząt

,,W gospodarstwie”
Pieje kogut już od świtu;
- Kukuryku! Kukuryku!
Kura do kurczaków żwawo
Gdacze: - W lewo!
Gdacze: - W prawo!
Kaczka kwacze: - Kwa! Kwa! Kwa!
Trzy kaczątka dziobem pcha.
Krowa muczy: - Mu! Mu! Mu!
Aż po prostu brak jej tchu.
Koń opędza się od much.
I rży głośno: - Jestem zuch!
Świnka chrumka: - Chrum! Chrum! Chrum!
Co za hałas! Co za szum!
Kot cichutko miauczy: - Miau!
A pies szczeka: - Hau! Hau! Hau!



Połącz w pary zwierzęta i ich dzieci

Owca - jagnię
Krowa - cielę
Świnia - prosię
Kura - kurczę
Koń - źrebię



Obejrzyj i posłuchaj jakie odgłosy wydają zwierzęta z gospodarstwa

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw


Posłuchaj i spróbuj zaśpiewać piosenkę „Dziadek fajną farmę miał”

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ



Strażnikiem każdego gospodarstwa jest pies. Wykonaj budę dla psa z figur
geometrycznych wyciętych przez rodzica z kolorowego papieru: kwadratu, trójkąta
i koła, nazwij te figury, spróbuj dorysować pieska.



Zabawa ruchowa „Pieski na spacer”- „dziecko-piesek” porusza się na czworakach po
mieszkaniu, na hasło pieski do domu przemieszcza się i siada np. na dywaniku.



Pokoloruj kurę i policz jajka,



Krowa to bardzo pożyteczne zwierzę z gospodarstwa. Posłuchaj wiersza i otocz
pętlą produkty które są wyprodukowane z mleka.

„Czarna krowa”
Na zielonej łące leży czarna krowa.
Trawy się najadła, przed słońcem się chowa.
Leży najedzona i tak myśli sobie:
Z tej zielonej trawy białe mleko zrobię.
Z mleka będą sery, masło i śmietana.
Chcą je kupić ludzie od samego rana.
Wiedzą, że są zdrowe, smaczne i sycące,
przecież są od krowy co chodzi po łące.

