Propozycja zajęć na poniedziałek (20.04.2020r.) dla czterolatków
Temat tygodniowy: „PRACA ROLNIKA”
Temat dnia: „W gospodarstwie rolnym”
Zadanie 1
Zapraszamy na wirtualną wycieczkę na wieś, do gospodarstwa rolnego.
Spotkasz tam różne zwierzęta i poznasz ich zwyczaje.
Z pomocą osoby dorosłej odpowiedz na pytania:
„Na co trzeba zwracać uwagę, gdy podchodzi się do zwierząt?”.
„Czy można podchodzić do zwierząt, których się nie zna?”.
Ten link ci w tym pomoże ↓
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831
Zadanie 2
Po wirtualnej wycieczce kolej na ćwiczenia sprawnościowe. Proponujemy opowieść ruchową
„W wiejskiej zagrodzie” Bożeny Formy. Pamiętaj ruch to zdrowie.
„Nastał poranek, z kurnika wychodzi ptactwo domowe – marsz po sali, naśladowanie głosów ptactwa
domowego:




kury – ko, ko, ko
indyki – gul, gul, gul
kogut – kukuryku, kukuryku, kukuryku.

Zatrzymują się, machają skrzydłami – wykonywanie ruchów rękami.
Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno – wykonywanie skrętów szyi w prawą, w lewą
stronę.
Kogut wskoczył na płot – wykonywanie podskoków obunóż.
Gospodarz sypie ziarno – skłony w przód.
Gospodarz idzie do obory – marsz po sali.
Wyprowadza konie, krowy na pastwisko – przemieszczanie się na czworakach.
Zwierzęta, żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek – przejście po szerokiej ławeczce lub po
krawędziach dywanu.
Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając – przejście do leżenia przodem,
podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, spoglądanie raz w jedną, raz w drugą
stronę.
Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi bok – przechodzą z
leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku.
Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory – chód na czworakach, przejście przez „mostek” (jak
wyżej).
Na zakończenie ćwiczenia rozluźniające – stanie w lekkim rozkroku, swobodny zwis tułowia i rąk.”
Zadanie 3
Poproś rodziców o wydrukowanie karty pracy . Następnie wykonaj polecenia zgodnie z instrukcją.
Na końcu pokoloruj obrazek.

Propozycja zajęć na wtorek (21.04.2020r.) dla czterolatków
Temat tygodniowy: „PRACA ROLNIKA”
Temat dnia: „Dbamy o zwierzęta gospodarskie”
Zadanie 1
„Czym nakarmię kota, a czym konia?”,
„Czy wszystkie zwierzęta możemy karmić w ten sam sposób?”.
Porozmawiaj z osobami dorosłymi na temat pożywienia dla zwierząt.
Posłuchaj uważnie wiersza Heleny Bechlerowej „Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował” i spróbuj
odpowiedzieć na poniższe pytania.
„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.

Pytanie: Jakie zwierzęta jedzą ziarno? (kury, kaczki, gęsi, indyki)
Koło żłobu stoi konik.
Filik ładnie się ukłonił.

– Lubisz mleko? – Nie, ja rano
smaczny owies jem i siano.

Pytanie: Jakie zwierzęta jedzą siano? (krowy, owce, konie, kozy)
Do królika kotek podszedł.
– Pij , pij mleczko, bardzo proszę!

Ale królik siadł pod drzewkiem:
Chrupu, chrupu – gryzł marchewkę.

Pytanie: Jakie zwierzęta jedzą marchewkę? (króliki, krowy, konie, kozy)
Przed gołębiem Filik staje,
Słodkie mleko mu podaje.

– Wypij mleczko sam Filiku,
ja mam groszek w gołębniku.

Pytanie: Co jedzą gołębie i inne ptaki?
Więc do krówki poszedł kotek.
– Czy na mleko masz ochotę?

– Nie Filiku, bo ja przecież
jem zieloną trawkę w lecie.

Pytanie: Jakie zwierzęta jedzą latem trawę? (krowy, konie, kozy, owce)
Koło furtki kózka biała
także mleka pić nie chciała.

– Zabierz sobie kotku dzbanek!
Ja jem liście kapuściane.

Pytanie: Co jedzą kozy? (siano, marchew, kukurydzę, groch)
Poszedł kotek do motyla
I dzbanuszek mu nachyla.

Ale motyl tam na łące
pije z kwiatka sok pachnący.

Pytanie: Co jedzą motyle? (nektar, pyłek kwiatowy, soczyste owoce, które spijają za pomocą trąbki)

Teraz kotek mleko niesie
do wiewiórki w ciemnym lesie.

Na sosence wiewióreczka
gryzie orzech, nie chce mleczka.

Pytanie: Co je wiewiórka? (orzechy, ukryte w szyszkach nasiona drzew iglastych, żołędzie, nasiona
klonu, jagody, grzyby)
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.

Pytanie: Co je jeż? (owady, dżdżownice, żaby, młode ptaki i myszy, ptasie jaja. Piją mleko matki – są
ssakami. Nie można ich karmić krowim mlekiem – choć bardzo go lubią, dostają po nim biegunki)

Zadanie 2
„Zabawy zwierząt” – zapraszamy do zabawy ruchowej z elementem liczenia. Poruszaj się po
mieszkaniu w rytmie dowolnej muzyki. Na przerwę zatrzymaj się i posłuchaj polecenia osoby
dorosłej, która powie ci co robi określone zwierzę i ile razy, np. koza skacze tyle razy (trzy klaśnięcia),
a ty tyle razy podskoczysz w górę, itp.
Zadanie 3
„Kolorowe mleko” – zapraszamy do wykonania prostego eksperymentu, który łatwo możesz wykonać
w warunkach domowych. Do tego celu potrzebujesz talerz, mleko, barwniki, płyn do mycia naczyń i
patyczki do uszu. Szczegółowe instrukcje otrzymasz w linku poniżej
↓https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4gkolorowe

Propozycja zajęć na środę (22.04.2020r.) dla czterolatków
Temat tygodniowy: „PRACA ROLNIKA”
Temat dnia: „Od ziarenka do bochenka”
Zadanie 1
Obejrzyj krótki film „Jak produkowany jest chleb”. Spróbuj z pomocą osoby dorosłej ustalić kolejne
etapy prowadzące od małego ziarenka aż do powstania bochenka chleba. Wymień maszyny rolnicze,
które pojawiają się w tym filmie. Postaraj się ustalić, jakie zawody wykonują ludzie pracujący przy
uprawie zboża, mieleniu ziarna, pieczeniu chleba.
Ten film z pewnością ci w tym pomoże ↓
https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA
Zadanie 2
Zachęcamy do wykonania makiety „Wymarzony ogródek”. Potrzebne ci będą: podkładka tekturowa,
kolorowy papier, plastelina, materiały przyrodnicze, np. szyszki, igły sosny, patyki.
Zaprojektuj i wykonaj wiosenny ogródek. Prosimy rodziców o zdjęcia prac dzieci i wysłanie e-mailem
na skrzynkę pocztową swojej grupy.
Zadanie 3
Proponujemy zabawy logopedyczne usprawniające narządy mowy i rozwijające słownictwo.
Zabawa 1 „Naśladuj mnie”:
Krowa – ruchy okrężne żuchwą, wargi zamknięte.
Świnka – tworzenie ryjka, jak przy wymawianiu u.
Piesek – szczerzenie zębów, ziajanie.
Kotek pije mleko – wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki, oblizywanie warg
ruchem okrężnym.
Konik – kląskanie.
Zabawa 2 „Rymowanki” – kończenie rymowanych zdań, np.
Cielę co językiem...(miele).
Przyszła koza do...(woza).
Wlazł kotek na...(płotek).
Pies zły szczerzy...(kły).
Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie...(szły).
To dla kotka jest miseczka pełna...(mleczka).
Kotek rozplątał babci...(motek).

Propozycja zajęć na czwartek (23.04.2020r.) dla czterolatków
Temat tygodniowy: „PRACA ROLNIKA”
Temat dnia: „Co nam daje wieś?”
Zadanie 1
Posłuchaj piosenki „Jarzynowy wóz”. Naucz się jej na pamięć. Wymyśl własną inscenizację ruchową
do słów tego utworu muzycznego.

„ Ref: Jechał, jechał wóz,
Smaczne rzeczy wiózł,
Tur, tur, tur, turkotał,
Smaczne rzeczy wiózł.
Ref: Jechał, jechał wóz…
Tu marchew czerwona,
kapusta zielona,
rzodkiewek różowe kuleczki,
w słonecznym kolorze słonecznik.
Ref: Jechał, jechał wóz…
Tu strączki fasoli
I bobu do woli,
Szpinaku zielona tam fura.
Ref: Jechał, jechał wóz…
Propozycja piosenki na dziś w linku poniżej ↓
https://www.youtube.com/watch?v=Ka2aezmtr90
.

Zadanie 2
Rozwiąż quiz matematyczny „Wskaż liczbę na owocach”.
Zachęcamy do nauki w formie zabawy. ↓
https://szaloneliczby.pl/wskaz-liczbe-na-owocach/

Zadanie 3
„Moja uprawa” – stwórz zielony kącik w swoim domu i posiej rzeżuchę. Będzie ci potrzebny
plastikowy talerzyk, kawałek waty i pół kubeczka wody. Ułóż grubą warstwę waty na talerzu, weź w
dłoń nasiona rzeżuchy i zasiej je równomiernie na wacie, podlej wodą i obserwuj zmiany.

Propozycja zajęć na piątek (24.04.2020r.) dla czterolatków
Temat tygodniowy: „PRACA ROLNIKA”
Temat dnia: „Od buraka do lizaka?”
Zadanie 1
Obejrzyj historyjkę obrazkową „Od buraka do lizaka”. Opowiedz, co się dzieje na obrazkach,
posługując się pojęciami: najpierw, potem, później, na końcu.

Zadanie 2
„Lizaki dla lalek” – zabawa plastyczna. Weź po kilka kawałków plasteliny w różnych kolorach. Z
każdego kawałka uformuj cienki długi wałeczek. Połącz ze sobą kolejne wałeczki, a następnie zwijaj je
w ślimaka. Na końcu nabij na wykałaczkę. Zrób to ostrożnie! Brawo twój plastelinowy lizak wygląda
jak prawdziwy.
Zadanie 3
W tym zadaniu proponujemy zabawy i ćwiczenia utrwalające znajomość figur geometrycznych.
Na początku poproś rodziców o wydrukowanie karty pracy, następnie rozpoznaj figury i policz je.
Potem pokoloruj obrazek wg kodu: koła – brązowe, kwadraty – niebieskie, prostokąty – żółte,
trójkąty – zielone.

Polecamy układanie figur geometrycznych i wzorów np. z kolorowych patyczków, czy kredek, które
na pewno masz w domu. Więcej pomysłów w tym linku ↓
https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/04/nauka-figur-geometrycznych-w-zabawie/

