Wtorek: 26.05.2020r.
Temat dnia: ,,Kot”.
	Dzień dobry!

Na miły początek dnia każdej Mamie przesyłam życzenia:
                 Kochana Mamo!
                 Życzę Ci, żebyś zawsze szczęśliwa była,
                 w radości i szczęściu żyła.
                 Niech o każdej porze i wszędzie,
                 Uśmiech na Twojej twarzy będzie.
Wysłuchanie tekstu piosenki pt. „ Przedszkolaki i zwierzaki”( sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak).
         Przedszkolaki i zwierzaki
 Ciepłe mleczko jest dla kotków, chomik biega w kołowrotku
 O domowe zwierzaki dbają przedszkolaki
 Rybki się pluskają w wodzie, z psem na spacer chodzę co dzień
 O domowe zwierzaki dbają przedszkolaki
 Morska świnka sianko zjada, a papuga głośno gada
 O domowe przedszkolaki dbają przedszkolaki.

Zadajemy dzieciom pytania:
 - O co dbają przedszkolaki?
 - Jakie zwierzęta wystąpiły w piosence?
 - Co jest dla kotków?
 - Kto biega w kołowrotku?
2. Zabawy muzyczno- ruchowe przy piosence:
- „ Domowe zwierzaki”- dziecko realizuje treść piosenki ruchem.
- „ Rytmiczne echo”- akcentowanie metrum, rodzic podaje rytm, zadaniem dziecka jest go powtórzyć.
- „ Rytmizowanie tekstu piosenki”:
- klaskanie z równoczesnym recytowaniem tekstu;
- równoczesne maszerowanie i recytowanie tekstu;
- równoczesne klaskanie, maszerowanie po obwodzie koła z recytacją tekstu.
3. „Cicho- głośno”- dziecko z rodzicem śpiewa cichutko pierwszą zwrotkę piosenki, drugą zaś bardzo głośno, trzecią znów cicho.
4. „Motek kotka”- zabawa plastyczna, proszę pokolorować kotka wg. własnego pomysłu, zaś motek proszę wykleić wełną, jeśli nie mamy, można nakleić kolorowy papier lub kawałki materiału, liczę na waszą pomysłowość.
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5. „ Kotki piją mleczko”- zabawa na czworakach.
Dzieci - kociątka klęczą obok swoich misek (na potrzeby zabawy mogą to być np. kartki z bloku), nachylają się nad nimi i naśladują picie mleka językiem z miski. Na hasło: Kotki na spacer! Chodzą na czworakach pomiędzy miskami. Na hasło: Kotki piją mleko! – wracają do swoich    „miseczek” i dalej naśladują picie mleka.
6. „Moje ulubione zwierzaki”- zabawa słownikowa - rozmowa dotycząca ulubieńców dzieci.
Kochani poniżej przygotowałam Wam obrazki przedstawiające różne zwierzęta domowe. Proszę przeprowadzić z waszymi pociechami rozmowę o waszych zwierzętach domowych, o ich zwyczajach i wyglądzie. Jak należy opiekować się nimi? Dzieci, które nie posiadają zwierząt, rozmowę jakie chciałyby mieć zwierzę i dlaczego?
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Masz kociaka? Dowiedz siê, jak opiekowaæ siê ma³ym kotkiem!
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Od kiedy mo¿na dotykaæ ma³e pieski? Porady dla posiadaczy ...
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Czy pies i papuga mog¹ nawi¹zaæ bli¿sz¹ relacjê?
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¯ó³w l¹dowy - jak o niego dbaæ - Natura - dobra-rada.pl
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7. „ Jestem samodzielny”- kształtowanie samodzielności - podejmowanie prób samodzielnego ubierania się.

