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1. Powitajmy się:
Machamy rączkami (powitalne machanie ręką)
I do nas zapraszamy (gest przywołania)
Zwierzęta kochamy i o nie zawsze dbamy (klaskanie w dłonie).

• „Zwierzęta na wsi”- przyjrzyj się ilustracji, rozpoznaj zwierzęta, podaj ich nazwę,
jakie odgłosy wydają, podziel nazwy zwierząt na sylaby. Powiedz po co ludzie je
hodują.

2. Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne (przygotuj mały ręcznik, rozłóż go w dowolnym
miejscu na podłodze).
• „Piesek’’
na spacerek - chodzimy na czworakach w różnych kierunkach
do domu - wracamy na ręczniczek, robimy przysiad klęczny
pije wodę - naśladujemy picie wody z miseczki, szczekamy.
• „Kotek’’
w domu śpi - leżymy na ręczniku skuleni
pije mleczko - budzimy się naśladujemy picie mleka, robimy koci grzbiet,
naśladujemy miauczenie

na spacerek - chodzimy na czworakach w dowolnym kierunku.
• „Kaczuszka’’
na spacerek - chodzimy na lekko ugiętych nogach, stopy stawiamy do środka, ręce
dajemy do tyłu, naśladujemy kwakanie
do wody - siadamy na ręczniku w siadzie skrzyżnym, ruszamy rękami tak jak byśmy
wiosłowali.
• „Kurka’’
na spacerek - chodzimy, kolana lekko podnosimy do góry, ręce kładziemy na biodra,
naśladujemy gdakanie, zatrzymujemy się , naśladujemy grzebanie w ziemi raz jedną
nogą, raz drugą
je ziarenka - robimy przysiad podparty, paluszkiem wskazującym uderzamy o podłogę
kurka do kurnika - siadamy na ręczniczku w siadzie prostym i naśladujemy gdakanie.
• Maszerujemy po pokoju, zatrzymujemy się, stajemy w małym rozkroku, ręce
wznosimy do góry, robimy wdech, następnie opuszczamy w dół-wydech.
DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ!
3. ,,Skąd się bierze mleko?”
•

W oborze na sianku sypia,
ma rogi, ogon i kopyta,
daje mleczko bardzo zdrowe.
Wszyscy znają dobrze … .

• Z tłustego mleka daje nam serek
i miękkiej wełny na sweterek.

•

Beczy i potrząsa bródką,
chce się dostać do ogródka.
Gdzie kapusta i sałatka.
Och, nietrudna to zagadka!

www.chomikuj.pl

• Jakie mamy przetwory z mleka? Pokaz na obrazku i nazwij je.

www.chomikuj.pl

• Pokoloruj krówkę, lub narysuj sam.
Kolorowanka ze strony www.chomikuj.pl

4. Zbuduj z klocków oborę dla krówki.
GRATULUJEMY! UDAŁO CI SIĘ WYKONAĆ WSZYSTKIE ĆWICZENIA! ☺

