
„Na wiejskim podwórku”

Ćwiczenia oddechowe „Wrona bez ogona”.
Dziecko bierze głęboki wdech i na wydechu liczy wrony:
Pierwsza wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona...
Ćwiczenie powtarzamy trzy razy. Należy zwraca uwagę, żeby dziecko nie zużywało całego powietrza.

Słuchanie wierszyka i rozmowa na jego temat.

Dominika Niemiec

„Dzień na wsi”

Pobyt na wsi u dziadków to dopiero wyzwanie...

Dzień się tam zaczyna inaczej, wcześnie jest śniadanie.

Trzeba zadbać od rana o wszystkie zwierzęta,

o królikach, o świnkach, o owcach pamiętać.

Dać jeść i pić bez wyjątku

wszystkim w całym obrządku.

Owce wypuścić na hale,

to dla nich miejsce wspaniałe.

Już słychać radosne beczenie, chrumkanie,

to znaczy, że zwierzętom smakuje ich śniadanie.

Konie są w stajni bardzo szczęśliwe,

gdy im porządnie rozczeszę grzywę,

gdy je z czułością, dokładnie wyszczotkuję,

parskają głośno, mówiąc „dziękuję”.

W stajni, w chlewiku, na dworze, cały dzień trwa praca.

Dopiero gdy się ściemnia, z dziadkiem do domu wracam.

Jestem zmęczony, lecz wiem, że gdy zwierzętom troskę okażę,

sam kiedyś będę jak dziadek wspaniałym gospodarzem.

Rozmowa na temat wiersza: Rodzicu zadaj Dziecku  pytania.
1. O jakim miejscu była mowa w wierszu?
2. O kogo trzeba zadbać w gospodarstwie?
3. W jaki sposób gospodarz (dziadek lub tata) dbał o zwierzęta?
4. Dlaczego trzeba dbać o zwierzęta?
5. Czy praca na wsi jest lekka jak myślisz?

Źródło: http://gpkurow.pl/nowa/index.php/joomlaorg/oddzial-iv/1809-zab, 
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Drogie Misie, przyjrzyjcie się małej i wielkiej, pisanej Ż ż. Porozmawiajcie z rodzicami o tym, co
wam przypomina litera ż, a może znacie słowa, których nazwy rozpoczynają się tą literą.

                    
Źródłó: https://www.kolorowe-obrazki.pl/kolorowanki-litera-z-2/       

A jeżeli chce dowiedzieć się więcej o literze ż oraz nauczyć się rysować wesołą żabkę możecie 
skorzystać z poniższych linków:

 Żródło: https://www.youtube.com/watch?v=eLANVg7IKBo

Żródło: https://www.youtube.com/watch?v=y2LtguWdjhE
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Źródło:https://www.google.com/search?q=litera+
%C5%BC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiwlIOlpufoAhXK66QKHY2kAY4QsAR6BAgIEAE&biw=1280&b
ih=913#imgrc=ASeA9sVpqQPsuM&imgdii=yUUTyxsQ9IQ0GM



Podpisz  wyrazami z ramek obrazki zwierząt, które można spotkać na wsi. Następnie otocz zieloną 
pętlą te, które mają cztery nogi.

………………………………..                                        ……………………………

 

……………………………….                                     ………………………………..

………………………………                                           ……………………………….

krowa koza koń gęś kura kot

Źródło: stronakolorystyka.blogspot.com
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Czy wiesz skąd mamy poszczególne przedmioty? Połącz przedmioty z odpowiednimi zwierzętami.


