Czwartek 2.04.2020r.
Temat dnia; ,,Kaczka,,
1. Wysłuchanie wiersza pt. ,, Kaczka Dziwaczka,, - Jan Brzechwa
Nad rzeczką opodal krzaczka
Mieszkała kaczka- dziwaczka,
Lecz zamiast trzymać się rzeczki
Robiła piesze wycieczki.

Raz poszła więc do fryzjera;
,, Poproszę o kilo sera! ,,

Tuż obok była apteka;
,, Poproszę mleka pięć deka,, . 

Z apteki poszła do praczki
Kupować pocztowe znaczki.

Gryzły się kaczki okropnie;
,, A niech tę kaczkę gęs kopnie!,,

Znosiła jaja na twardo
i miła czubek z kokardą,
A przy tym, na przekór kaczkom,
Czesała się wykałaczką.

Kupiła raz maczku paczkę,
By pisać list drobnym maczkiem.
Zjadając tasiemkę starą
Mówiła, że to makaron,
A gdy połknęła dwa złote,
Mówiła, że odda potem.

Martwiły się inne kaczki;
,, Co będzie z takiej dziwaczki?,,

Aż wreszcie znalazł się kupiec
,,Na obiad można ją upiec!,,

Pan Kucharz kaczkę starannie
Piekł, jak należy, w brytfannie,

Lecz zdębiał obiad podając,
Bo z kaczki zrobił się zając,
W dodatku cały w buraczkach
Taka to była DZIWACZKA!
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2. Po wysłuchaniu utworu zadajemy dziecku pytania dotyczące tresci;
- O kim była mowa w wierszu?
- Czy ta kaczka zachowywała się jak inne kaczki?
- Jak ona wygląda?
- Co się z nią stało?
- Czy takie kaczki istnieją naprawdę?
3. Zabawa dydaktyczna ,, Co lata, a co biega?,,
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Po obejrzeniu obrazków zadajemy dziecku pytania;
- Które zwierzęta latają?
- Które zwierzęta biegają?
- Które zwierzęta dają mleko?
- Które zwierzęta dają mleko?
- Które zwierzęta dają jajka?
- Które zwierzęta szczekają?
Zadaniem dzieci jest wskazanie odpowiedniego obrazka i uzasadnienie swojego wyboru.
4. Podejmowanie prób samodzielnego zakładania bucików.
5. Wspólne zaspiewanie piosenki (z pokazywaniem częsci ciała) pt. ,, Tu paluszek,, .
Tu paluszek, tu paluszek
Tu posrodku jest mój brzuszek.
Tu jest rączka, tutaj druga,
A tu oczko do mnie mruga.
Tu jest buźka i ząbeczki,
Tu  wpadają cukiereczki.
Tu jest nóżka i tu nóżka,
Zatańcz ze mną jak KACZUSZKA.

Gumowa kaczuszka
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