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1. „Na wiejskim podwórku” – masażyk z wykorzystaniem wiersza Bożeny
Szuchalskiej.
Dziecko i rodzic siadają w siadzie skrzyżnym. Rodzic siada za dzieckiem,dziecko jest
masowane, Następnie zmiana, rodzic jest masowany.
Biegną konie do zagrody.
A kaczuszki hop do wody.
Kurki ziarna wydziobują.
Pieski szczekają.
i domu pilnują.

– Uderzamy otwartymi dłońmi po plecach.
– Uderzamy piąstkami od góry pleców do dołu.
– Palcami wskazującymi chodzimy po całych plecach.
– Delikatnie szczypiemy.
– Masujemy po całych plecach

,,W kurniku” – słuchanie wiersza Anny Bayer.
Poznanie ptactwa domowego mieszkającego w kurniku.
Ćwiczenia mięśni narządów mowy.
Już od rana gwar, gdakanie,
ryki, piania, gulgotanie.
O co dzisiaj tyle krzyku?
Sprawdź, kto mieszka w tym kurniku.
W kurniku mieszka kura.
Kura zawsze nosi pióra,
grzebie nóżką, jajka znosi,
ko, ko, gdacze, kiedy prosi.
Tutaj również mieszka kaczka,
nosi piórka zamiast fraczka,
bose nóżki krzywo stawia,
kwa, kwa, kwacze, gdy rozmawia.
Pośród ptactwa indyk mieszka,
gul, gulgocze ten koleżka.
Sznur korali ma pod brodą,
są czerwone zgodnie z modą.
,,Kaczuszki” – zabawa muzyczna.
https://www.youtube.com/watch?v=XLMKZetKhOg

2. „Zwierzęta małe i duże” – nazwij mamy i ich dzieci z obrazka. Powiedz, jak
nazywają się ich domy. Policz dzieci, powiedz których jest najwięcej. Spróbuj
naśladować mowę zwierząt i ptaków z obrazków.
Karta pracy nr 1.
Mamy, ich dzieci i domy:
krowa, cielak, obora
koń, klacz, źrebak, stajnia
świnia, prosię (prosięta), chlew
koza, koziołek, obora
owca, jagnię, obora
kura, kurczątko (kurczątka), kurnik
kaczka, kaczątko (kaczątka), kurnik
gęś, gąska (gąski), kurnik
3. „Na podwórku” – kolorowanie obrazka kredkami ołówkowymi. Pokoloruj tym
samym kolorem dorosłe zwierzę i jego młode. Nazwij te zwierzęta.
Karta pracy nr 2.
4. Zabawy dowolne
Zbuduj coś z klocków. Spróbuj zbudować domki dla zwierząt mieszkających na wsi.

Karta pracy nr 1
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