Kochane przedszkolaki! KRASNALE i SMERFY !!!
Witamy po świętach. Dla nas wszystkich były to święta trochę inne, ale na pewno były udane!
Czterolatki, czy wyrósł Wam owies w ozdobionej przez Was doniczce w domku zajączka? A czy
pisanka udała się? Popatrzcie, jak wyrósł owies Laurze!!! Pochwalcie się też swoimi zdjęciami:

Rozpoczynamy nową tematykę.
Chcemy opowiedzieć Wam o zwierzętach żyjących na wsi. A może żyją takie u babci albo cioci.
- Czy wiecie jakie to zwierzęta hodowlane żyją n wsi? Na pewno je znacie!
Zagadka
Chodzi po podwórku
I grzebie łapami
Jest ptakiem domowym
Nazwijcie ją sami
(kura)
- O jakim zwierzątku mówi ta zagadka?
- Czy macie rację, dowiecie się, jak posłuchacie piosenki:
Piosenka „Gdacze kura ko,ko,ko”
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY
1. Pewna kura na podwórku ciągle gdacze, ciągle gdacze,
A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, w górę skacze
Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, hałasuje,
I się niczym, ani nikim nie przejmuje, nie przejmuje.
Ref.: Z rana ko,ko,ko,ko
W nocy ko,ko,ko,ko
Przez dzień cały ko,ko,ko
Ciągle ko,ko,ko,ko
Tylko ko,ko,ko,ko
Na okrągło ko,ko,ko

2. Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, nie zamyka
Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, swe zatyka,
Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, denerwuje,
Więc na karę kura za to zasługuje, zasługuje.
- Jakie zwierzęta też tam żyją? Posłuchajcie odgłosów:
Odgłosy zwierząt: https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30
Oglądnijcie obrazek „ZWIERZĘTA NA WSI”

- Czy potraficie nazwać obecne na obrazku zwierzęta?
Posłuchajcie opowiadania:

Było sobie wiejskie podwórko.
Na podwórku stał dom, obok domu rosło drzewo, a obok drzewa postawiono płot.
Codziennie rano wskakiwał na niego kogut i piał, ile sił w płucach: Kukurykuuu!
Obok płotu stał chlewik, kurnik i obora. W chlewiku mieszkała świnka, w kurniku kurka a
w oborze krowa. Wszędzie słychać było głośne kukurykuuu!
- Chrum, chrum, chrum! – budziła się wtedy w chlewiku świnka.
- Ko, ko, ko! – przecierała oczy wyrwana ze snu kurka.
- Muuu! – mruczała krowa w oborze.

Tylko kot nie budził się na dźwięk koguciego piania. Wstawał, kiedy miał na to ochotę.
Kogutowi wcale się to nie podobało. Uważał, że tylko on ma prawo zrywać zwierzęta ze snu.
Wieczorem zwierzęta chowały się do swoich domków.
Jednak następnego ranka tak samo na podwórku zaczynał się dzień…
Ale pewnego razu, kiedy kogut wskoczył na płot, z jego gardła wydobyło się jedynie
słabe gdakanie. Miał chrypkę! Co tu robić?
Słońce już dawno wstało, a całe podwórko śpi.
Pobiegł kogut do chlewika, obudzić świnkę ale drzwi były zamknięte. Na próżno stukał i
pukał. Pobiegł do kurnika obudzić kurkę, ale i tu nie mógł dostać się do środka.
Nie udało mu się także zbudzić krowę w oborze.
Tylko kot, który, jak wszystkie koty, zawsze chadzał własnymi drogami, wstał skoro świt.
- Pomóż mi kotku – poprosił kogut. Przeziębiłem się, mam chrypkę i nie mogę piać.
Wszyscy na podwórku śpią, a przecież świnka już dawno powinna zjeść śniadanie, kurka
musi znosić jajka, a krowę trzeba wydoić.
- Miauu – wygiął grzbiet kot – chyba wiem, co zrobić.
I podarował kogutowi śliczny, czerwony gwizdek.
- Chrum, chrum, chrum! – obudziła się świnka w chlewiku.
- Ko, ko, ko! – przetarła oczy wyrwana ze snu kurka.
- Muuu! – zamruczała krowa w oborze.
I odtąd już zawsze zwierzęta na podwórku budziły się na czas. Nawet wtedy, kiedy kogut
miał chrypkę. Zaś kot, jak zawsze, wstawał, kiedy chciał.

Rodzic pyta:
- Jakie zwierzęta występowały w opowiadaniu?
- Kto codziennie budził wszystkich?
- Gdzie mieszkała świnka, gdzie kurka, gdzie krowa?
- Jak zaczynał się dzień w zagrodzie?
- Jaki kłopot miał kogut, co mu się stało?
- Kto pomógł kogutkowi?
- Jak radził sobie kogutek gdy miał chrypkę?
Jak nazywa się dziecko…

- psa (szczeniak, szczeniątko)
- krowy (cielę, cielątko)
- konia (źrebak, źrebiątko)
- kury (kurczak, kurczątko)
- świnki (prosiak, prosiątko)
- barana i owcy (jagnię, jagniątko).
- Czy macie rację – sprawdzicie, gdy oglądniecie film:
https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c

- Pomóżcie odszukać dzieci, które uciekły zwierzęcym mamusiom:

Dopasujcie obrazki zwierząt do ich cieni:

A czy zgadniecie, jakie zwierzeta ukrywają się tutaj?:

Na pewno już znacie zwierzęta żyjące w zagrodzie na wsi. Nazwijcie je:

„Co nam dają zwierzęta?”

- Co dobrego mamy dzięki zwierzętom hodowlanym:
 Krowa – daje mleko, z niego robimy sery, śmietanę, masło, jogurty, jemy też wołowinę
 Kura – daje jajka, z których pieczemy ciasta, jemy jajecznicę, jest też pyszny rosołek
 Gęś – z jej piór robimy poduszki i kołdry, znosi też jajka, jest pyszna upieczona
 Świnka – mamy pyszną szyneczkę i kiełbaski
 Baran, owca – z ich puszystej wełny robimy ciepłe swetry
 Pies – pilnuje domu, zagrody
 Kot – łapie myszy, które robią dziury w workach ze zbożem.
Proponujemy wykonanie pracy plastycznej „KRÓWKA” - (z wyciętych przez rodzica kół):

Albo wykonajcie KRÓWKĘ z rolki po papierze toaletowym:

albo:

Możecie też pokolorować obrazki (do wyboru):

