Piątek 3.03.2020r.
Temat dnia; ,,OWCA,,
1. Wysłuchanie wiersza pt.,, OWCA,, - R. Głuszek
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Przed lusterkiem owca siedzi, nad wyglądem swym się biedzi.
-Co ja noszę na tej głowie! Może ktoś mi coś podpowie?
-Kucyk – świnka jej odpowie.

Owca słucha jednym uchem, a gdzie indziej jest już duchem.
W pogaduszki się nie wdaje, do konika się udaje.
-Och dzień dobry mój koniku, mam problemów ja bez liku.
A największy szczerze powiem, to co noszę na swej głowie.
Co tu zrobić? Pan mi powie.
-Ja? Owieczko moja miła, coś ty tutaj pokręciłaś.
-Świnka mi tak doradzała, bym kucyka zapytała.
-Chyba raczej zawiązała.
-Co pan mówi drogi panie?
-Mówię kucyk – uczesanie.
-Wybacz miły mój koniku, lecz nie noszę ja kucyków!
Nic od ciebie się nie dowiem.
-Niezupełnie -ja ci powiem- żebyś owco się ostrzygła.

Biegnie owca więc do szczygła.
Bo słuchała jednym uchem, a gdzie indziej była duchem.
I z daleka pokrzykuje: – Ptaszku drogi, pan ratuje!
Ach to moje uczesanie, ostrzyż mnie więc drogi panie.
Tak nie mogę przecież chodzić! Wełna mi do oczu wchodzi.
-Mówi pani dyrdymały – przerwie owcy ptaszek mały.
Powiem szczerze: nigdy szczygły nikogo nie będą strzygły.
Ty fryzjera potrzebujesz, idąc do mnie czas marnujesz.
-Cóż przepraszam i dziękuję, wiem już kogo poszukuję.

I z wizytą do fryzjera już owieczka się wybiera.
Na fotelu zaraz siada, fryzjerowi tak powiada:
-Chciałabym wyglądać ładnie, w tej fryzurze mi szkaradnie.
Czas wprowadzić jakieś zmiany, więc do dzieła mój kochany.
Chcę by było bardzo modnie, no i przy tym też wygodnie.
Fryzjer słucha jednym uchem, a gdzie indziej jest już duchem .
-Skoro mówi pani zmiany, no to owco zaczynamy.
I już macha nożycami.
-Zaraz kończę ja owieczko, pani spojrzy w lustereczko.
Owca patrzy nie dowierza! Ostrzyżona jest na jeża!

2. Omówienie tresci wiersza;
- O kim wierszyk?
- Z kim rozmawiała owieczka?
- Jakie zwierzątka spotkała?
- Do kogo poszła zmienić fryzurę?
- Dlaczego postanowiła zmienić się?
- Kto zmienił fryzurę?
- Do kogo była podobna? 
 3.,, Owce i owieczki,, - zabawa badawcza
Przygotowujemy pudełko, do którego wkładamy wszelkie miękkie, wełniane rzeczy znajdujące się w domu. Zadaniem dzieci jest zamknięcie oczu i odgadnięcie za pomocą dotyku co, to takiego. Operujemy pojęciami;
-miły,
- delikatny
- wełniany
4. Dla chętnych- praca plastyczna( rodzic+dziecko)- zachęcam do wyklejenie sylwety owieczki (można skorzystać z kolorowanki lub wydrukować z internetu)- watą lub wełną. Liczę na waszą pomysłowość i kreatywność. Proszę pochwalić się wykonanymi pracami, przesyłając je na stronę przedszkola. Miłej zabawy!
5. ,,Wiejskie podwórko,, - łączenie w pary dorosłego zwierzęcia z młodym.
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6. Jestem samodzielny- zachęcam do podejmowania prób samodzielnego ubierania kurteczki i bucików. 
























