SRODA 15.04.2020R.
TEMAT DNIA; W KURNIKU
1.Dzien dobry!
Wszyscy są witam Was.
 Zaczynamy już czas.
 Jestem Ja, jestes TY- RAZ, DWA, TRZY!
2. Zacznijmy ten dzien od porannej gimnastyki.
Na początek jestesmy ,,traktorkami,, - nasladujemy odgłsy i przemieszczanie się traktora. Następnie jestesmy ,, małymi swinkami,, - nasladujemy odgłosy i sposób poruszania się tych zwierzątek. A teraz jestesmy  kurkami- zachowujemy się jak kurka, szukamy pożywienia, a potem idziemy ,,do kurnika,, . Wesoła zabawa, prawda?
3. Słuchanie opowiadania M.Kownackiej ,,Kaczuszka Heli,,
Mama Heli ma dużo kaczuszek. Hela dostała od mamy jedną kaczuszkę. Kaczuszka Heli jest biała. jest cała biała, tylko trepki ma czerwone i czerwony dziobek. Pyta Hela kaczuszki; -Kaczusiu, kaczusiu, czy chce Ci się jesć? A kaczusia; - Tak!...tak!....tak!.....Więc Hela przynosi na misce ziemniaki z obiadu i karmi kaczusię. Pyta Hela kaczuszki; - Kaczusiu, kaczusiu, czy chce Ci się pić?A kaczuszka;- Tak!...tak!...tak!....Więc Hela przynosi wody na misce i kaczusia pije. Pyta Hela kaczusi;- Kaczusiu, kaczusiu, czy dasz mi piórek na poduszkę dla Lalki? A kaczuszka; -Tak!....tak!....tak!....Więc kaczuszka gubi białe pióra, a Hela zbiera piórko do pióreczka, będzie poduszeczka! Będzie Lalka Helusi spać na miękkiej podusi!
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Po wysłuchaniu zadajemy dzieciom pytania dotyczące tresci; - Co mama dała Heli?; Jak wyglądała kaczuszka?; Jak Hela dbała o kaczuszkę?; O co Hela poprosiła swoją podopieczną?; Dla kogo dziewczynka chciała zrobić poduszkę?; Gdzie mieszkają kaczuszki? 
4. ,, Mieszkańcy kurnika,,
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Kochani przyjrzyjcie się uważnie obrazkom, a następnie spróbujcie odpowiedzieć na pytania; -Jakie ptaki mieszkają w kurniku?, - Czy znacie ich nazwy?, - Czy wiecie, po co hoduje się takie ptaki? 
5. ,, Kura i kurczęta,, - paca plastyczna- dla chętnych- jesli Rodzic ma możliwosć wydrukowania, podaję poniżej link. Proszę wypełnić kontury ptaków, zachęcam do pochwalenia się pracami na stronie.
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dla-dzieci.com.pl%2Fkolorowanki%2Fkolorowanka_kury-Kolorowanka_kura_i_kurczeta.html&psig=AOvVaw1k6LTpL7mz-rLxwXRa3Nqe&ust=1585997719019000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj0g8OGjMzoAhUV6KYKHXuGDc8Qr4kDegQIARBP
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.myloview.pl%2Ffototapety%2Fkolorowanki-wiosna-dla-dzieci-wektory-ilustracji-z-kury-i-slodkie-piskleta-i-skorupki-jaj-400-115391790.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmyloview.pl%2Ffototapeta-kolorowanki-wiosna-dla-dzieci-wektory-ilustracji-z-kury-i-slodkie-nr-6E0BD2E&tbnid=NYy6u8HwnQbSwM&vet=12ahUKEwjS-IfkjMzoAhVxyMQBHRErB94QMygLegUIARCLAg..i&docid=0H0cj4_3s4LxhM&w=390&h=400&q=kura%20i%20kurcz%C4%99ta%20kolorowanka&ved=2ahUKEwjS-IfkjMzoAhVxyMQBHRErB94QMygLegUIARCLAg
6. ,, Jestem samodzielny,,- zachęcam do samodzielnego zakładania bucików.
















                                                                                                                                             

