
Dzień dobry Przedszkolaki :)

Zapraszamy do zabawy ;)

13.04.2021.

 ,, Gimnastyka zwierząt”-  Na dobry początek dnia trochę ruchu :)

Gimnastyka zwierząt 2 - YouTube 

• Ćwiczenia logopedyczne – ,,Jedziemy na wieś”.

Rodzic po kolei wskazuje każdy obrazek i ruch buzi. Dziecko powtarza po rodzicu.            

Po kilku próbach, rodzic zaczyna jedynie wskazywać obrazek bez podpowiadania, co 

dziecko powinno do niego pokazać buzią. Jeśli dziecko ma problem, rodzic delikatnie mu 

podpowiada ;)

Jedziemy na wieś – dziecko wibrują wargami naśladując samochód jadący na wieś

Konik – dziecko naśladuje kląskanie konika

Krowa – dziecko naśladują ruchy żucia

Kot oblizujący się po wypiciu mleka – dziecko przesuwa językiem po górnej i po dolnej 

wardze

Świnka – dziecko wysuwa wargi mocno do przodu, naśladuje ryjek świnki.

Myszka bawiąca się w chowanego – dzieci językiem wypychają raz jeden a raz drugi 

policzek.

https://www.youtube.com/watch?v=fH1ilTHLhlI&list=TLPQMTEwNDIwMjHQLaRfBhgnPw&index=3


 ,, Zgaduj- zgadula”- Rodzic czyta zagadkę. Zadaniem dziecka  jest odpowiedzieć na pytanie.

To jest biały napój, smaczny, bardzo zdrowy. Dostajemy go w prezencie
od łaciatej krowy. 

 „Tylko nic nie mów krowie” - Zapoznanie się z wierszem. Rodzic czyta tekst, a po nim 

zadaje dziecku pytania.

Nabiał - produkt

smaczny, zdrowy

Dostajemy go od krowy.

Tylko nic nie mówcie krowie!

Jak się krowa o tym dowie,

to się jej przewróci w głowie

i gotowa narozrabiać...

I przestanie nabiał dawać,

czyli: masło, 

mleko ,sery

i śmietanę

na desery!

No i jajka.

Co ja baję?

Przecież jajka kura daje.

Tylko nic nie mówcie kurze!

Niech je daje jak najdłużej!

Bo jak o tym się rozgłosi...

to przestanie jajka znosić!

Pytania do wiersza:

Co to jest nabiał?

Jakie produkty były wymienione w wierszu?

Od jakich zwierząt pochodzi mleko?

Czy wszyscy ludzie mogą pić mleko?

Czy jajka też są wytwarzane z mleka?

Dlaczego jajka też są nabiałem? 



•  „Co tak smakuje, pachnie i wygląda ?” – degustacja. Dzieci zamykają oczy, próbują za 

pomocą zmysłów dotyku, smaku i zapachu rozpoznać produkty mleczne. ( które w danym 

momencie dostępne są w domu:) Wąchają je, smakują i dotykają , np. jogurtu naturalnego i 

owocowego, sera białego, sera żółtego, śmietany i nazywają je. Określanie smaków, np. 

jabłkowy, truskawkowy, jagodowy. 

• ,, Produkty mleczne”- Wykonaj ćwiczenie zamieszczone poniżej.

• „Kolorowe mleko”- Eksperyment może zostać wykonany w domu z pomocą rodzica lub 

obejrzany na załączonym filmie.

Eksperyment #10 Kolorowe mleko (eksperymenty domowe) (doświadczenia chemiczne) - 

YouTube 

• ,, Mleczko pijemy, duzi rośniemy!”- Praca plastyczna. Zadaniem dziecka jest wykonanie 

krowy według własnego pomysłu. Poniżej kilka przykładów.

Czas na Wasze ulubione zajęcia :) 

Pozdrawiamy i ściskamy :* Pani Dominika i Pani Agatka 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g
https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g

