Piątek 17.04.2020r.
Temat dnia: ,,Na polu”.
1.Dzień dobry Kochani!
Na miły początek dnia uśmiecham się do Was. Uśmiechnijcie się również.
Następnie wysłuchajcie rymowanki Małgorzaty Strzałkowskiej                    i spróbujcie ją powtórzyć:
Ura - bura, leci chmura,
indor w chmurę daje nura,
koloruje sznur korali
i w górali nimi wali,
trach!
2. ,, Co nam daje ziemia?” - historyjka obrazkowa.
Przyjrzyjcie się proszę obrazkom niżej:
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Porozmawiajmy o obrazkach.
- Co było najpierw? 
- Co było potem? 
Kochani RODZICE - rozmawiając z dziećmi zwracamy uwagę na rolę pracy rolnika, na jego trud, efekty jego pracy. 

3. ,,Praca rolnika” - zabawa naśladowcza - opowieść ruchowa. Bardzo proszę, by rodzic przeczytał swojemu dziecku opowiadanie, a dziecko słuchając w trakcie naśladowało, to, co słyszy.... Miłej, wesołej zabawy!
,,W wiejskiej zagrodzie”  Emilia Raczek
W wiejskiej zagrodzie praca wre od świtu. Gospodarz skoro świt wstał, by zająć się zwierzętami. Najpierw wszedł do chlewika, gdzie w wielkich kotłach mieszał paszę dla świnek. Następnie poszedł do stajni, gdzie wielkimi widłami poprzenosił do boksów belki słomy i siana. Na koniec poszedł do obory, gdzie czekały na niego jego krowy. Stały i muczały, a on najpierw nakarmił je i pognał na zieloną łączkę. Następnie gospodarz zjadł szybko śniadanie i wyprowadził z garażu traktor. Doczepił do niego pług i wyruszył w pole. Tam zaorał i zbronował całe pole równiutko, rządek przy rządku. Przyjechał do domu, zjadł obiad i wyszedł do stodoły, gdzie musiał poprzestawiać z miejsca na miejsce bardzo ciężkie worki z paszą dla zwierząt. Wieczorem po kolacji mógł nareszcie odpocząć.
4. ,,Jestem samodzielny” - kształtowanie samodzielności- podejmowanie prób samodzielnego zakładania bucików.


