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Temat: PRZYSMAKI ZWIERZĄT
1.
Stary Donald Farmę miał – zabawa naśladowcza. Dzieci naśladują
zwierzęta występujące w piosence.
https://www.youtube..com/watch?v=KITSSTptGzuA

2.

Jak kot.k uwi.ruęta ml.ki.m cuęstował – słuchanie fragmentu wiersza.

To jest Filik – kotek bury. Ma wąsiki i pazury.
Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili.
Stanął Filik przy kurniku.
- Czy chcesz mleka, koguciku?
Lecz kogucik z kurką, czarną na śniadanie jedli ziarno.
Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił.
- Lubisz mleko?
- Nie, ja rano smaczny owies jem i siano.
Do królika kotek podszedł.
- Pij, pij mleczko, bardzo proszę!
Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł
marchewkę […]
Więc do krówki poszedł kotek.
- Czy na mleko masz ochotę?
- Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną trawkę w lecie.
Koło furtki kózka biała także mleka pić nie chciała.
-Zabierz sobie, kotku, dzbanek! Ja jem liście kapuściane […]

Proszę przeczytać dziecku wiersz,
ilustrując jego treść obrazkami zwierząt.

Kotek

Kura

Kogut

Konik

Królik

Krowa

Koza

Rozmowa na temat wiersza. Dziecko odpowiada na pytania:
 Jak miał na imię kotek?
 Czym kotek częstował zwierzęta?
 Co kogucik i kurka jedli na śniadanie?
 Co koń jadł rano?
 Co gryzł królik?
 Co lubi jeść krowa?
 Dlaczego kózka nie chciała pić mleka?

3. "WYŚCIG ZIARENEK"
Drogie Misie! Przygotujcie z pomocą rodziców kartkę,
słomkę do napojów, klej, flamaster i ziarenko fasoli lub grochu.
Jeśli nie macie słomki, możecie zrolować i skleić fragment
papieru. Ważne, żeby ziarenko było większe niż otwór w rurce.

Na kartce narysujcie drogę - dwie linie ułożone około 2 cm
od siebie.
Na początku narysujcie linię STARTU, a na końcu linię
METY. Droga może być kręta. Ułóżcie ziarenko na początku
drogi i każde z Was dmuchając przez słomkę przeprowadza
ziarenko do mety.
Drodzy Rodzice, proszę o wsparcie dzieci w zabawie, która
pomaga usprawniać aparat mowy oraz kształtuje umiejętności
kontrolowania oddechu.

Wszystkim MISIACZKOM życzymy dobrej zabawy �

