06.04.2020
Temat tygodnia: Praca rolnika
Temat dnia: Z wizytą u babci i dziadka na wsi
Cele:
- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi
- kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta
Środki dydaktyczne: kredki, torebka z ryżem bądź kaszą, plastelina, obrazki zwierząt
gospodarskich
Zadanie 1
Zabawa ruchowa „Wyścig żółwi”
Na linii startu ustawia się dziecko i rodzic w pozycji na czworaka (udział w zabawie może
wziąć więcej osób). Każdy zawodnik ma na plecach balast w postaci woreczka (np. z kaszą,
ryżem). Na sygnał słowny: Start!, każdy porusza się jak najszybciej potrafi, w kierunku
ustalonej mety. Gdy woreczek spadnie przed metą, powtarzamy zabawę. Dzieci lubią
poprawiać swój rekord i za każdym razem próbować dojść dalej, więc zabawa można
powtarzać wielokrotnie. 
Zadanie 2
Z wizytą u babci i dziadka na wsi
Filmik „Odgłosy zwierząt na wsi https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
Rozmowa na temat bezpieczeństwa na wsi oraz obowiązków związanych z posiadaniem
zwierząt.
Rodzic zadaje dziecku pytania:
- Czy podoba Ci się na wsi?
- Jakie zwierzęta można spotkać na wsi?
- Na co trzeba zwrócić uwagę, gdy się podchodzi do zwierząt?

- Czy można podchodzić do zwierząt, których się nie zna?
( Można pokazać dziecku obrazki ze zwierzętami w książce lub w internecie)
Zadanie 3
„Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował” H. Bechlerowa
Rodzic czyta dzieciom wiersz i zadaje pytania:
1. To jest Filik – kotek bury. Ma wąsiki i pazury.
Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili.
2. Stanął Filik przy kurniku.
- Czy chcesz mleka, koguciku?
Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno.
Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą ziarno? (kury, indyk, kaczki, gęsi)

3. Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił.
- Lubisz mleko?
- Nie, ja rano smaczny owies jem i siano.
Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą siano? ( krowy, owce, kozy, konie)
4. Do królika kotek podszedł.
- Pij, pij mleczko, bardzo proszę!
Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł marchewkę.
Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą marchewkę? (króliki, krowy, konie, kozy)
5. Przed gołąbkiem Filik staje, słodkie mleko mu podaje.
- Wypij mleczko sam, Filiku, ja mam groszek w gołębniku.
Rodzic pyta: Co jedzą gołębie i inne ptaki?
6. Więc do krówki poszedł kotek.
- Czy na mleko masz ochotę?
- Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną trawkę w lecie.
Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą latem trawę? (krowy, kozy, owce, konie)

7. Koło furtki kózka biała także mleka pić nie chciała.
- Zabierz sobie kotku dzbanek! Jajem liście kapuściane.
Rodzic pyta: Co jedzą kozy? ( siano, marchew, kukurydzę,groch)

8. Poszedł kotek do motyla i dzbanuszek mu nachyla.
Ale motyl tam na łące pije z kwiatka sok pachnący.
Rodzic pyta: Co jedzą motyle? (nektar, pyłek kwiatowy, soczyste owoce, które
spijają za pomocą trąbki)
9. Teraz kotek mleko niesie do wiewiórki w ciemnym lesie.
Na sosence wiewióreczka gryzie orzech, nie chce mleczka.

Rodzic pyta: Co je wiewiórka? ( orzechy, ukryte w szyszkach nasiona, żołędzie,
jagody, młode pąki, grzyby)
10.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.
Rodzic pyta: Co je jeż? ( owady, dżdżownice, żaby, małe gady, młode ptaki i myszy, piją
mleko matki, bo są ssakami, nie można ich jednak karmić mlekiem krowim)
Zadanie 4
Praca z kartą pracy:
Rodzic czyta polecenie, które dziecko wykonuje samodzielnie.

Zadanie 5
Zajęcie usprawniające palce i dłonie:
Lepimy wraz z dzieckiem z plasteliny (lub masy solnej) dowolne zwierzątko gospodarskie
(prosimy o przesłanie zdjęcia, bądź na pocztę do wychowawcy lub adres przedszkola,
zamieścimy je na stronie )
Przepis na masę solną: https://www.youtube.com/watch?v=-ZPEv5b2kN8

