
Poniedziałek, 27.04.

Dzień dobry!

Witamy wszystkich i mamy nadzieję, że po weekendzie  macie dużo siły do zabaw w domowym 

przedszkolu. U nas wszystko dobrze, nadal czekamy na Was w naszym przedszkolu i myślimy o 

Was ciepło. Mamy dla Was ciekawe informację.  Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak wyglądali wasi 

wolontariusze, jak byli dziećmi zapraszamy do zakładki „wolontariusze domowo”.

https://p393.przedszkola.net.pl/wolontariat-europejski/rok-szkolny-2019-2020/wolontariusze-

domowo.html

Dodatkowo nasze wolontariuszki, Alba i Natalia nagrały dla Was bardzo ciekawe filmy. Nagrania 

do znalezienia również w tej zakładce. Polecamy!!  Jeżeli chcecie ich pozdrowić lub po prostu 

powiedzieć, jak bardzo podobał Wam się ich film, możecie to zrobić w komentarzach pod filmami. 

Odgłosy zwierząt wiejskich.

Potrzebne rzeczy: komputer lub tablet z dostępem do Youtube, symbole z załączników lub książka 

do komunikacji, komunikator, odtwarzacz mp3,maskotki lub plastikowe figurki zwierząt wiejskich.

W tym tygodniu wybieramy się z naszą zabawą na wieś. Poznamy  różne zwierzęta, które 

mieszkają właśnie na wsi. Chcecie wiedzieć jakie to zwierzęta? Zapraszamy do zabawy przy 

piosence.

https://p393.przedszkola.net.pl/wolontariat-europejski/rok-szkolny-2019-2020/wolontariusze-domowo.html
https://p393.przedszkola.net.pl/wolontariat-europejski/rok-szkolny-2019-2020/wolontariusze-domowo.html


W trakcie piosenki wspólnie wydajemy odgłosy zwierząt pokazując dziecku symbole. Jeżeli 

dziecko ma komunikator można na nim nagrać te odgłosy, aby dziecko mogło powtarzać po nas.

https://www.youtube.com/watch?v=Osl8JG6GcEs

Posłuchaj odgłosów zwierząt.

Szykujemy symbole z załącznika lub korzystamy z książki do komunikacji.

Włączamy najpierw dziecku wszystkie dźwięki zwierząt z załączonych plików,  aby mogło się z 

nimi zapoznać.  W trakcie odsłuchiwania pokazujemy dziecku symbol. Jeszcze lepiej, jeżeli mają 

Państwo jakieś zwierzątka, maskotki lub zestaw plastikowych zwierząt. Wtedy pokazujemy dziecku

zwierze, którego odgłosy właśnie słyszy.

Teraz będzie trudniejsze zadanie ale na pewno dasz sobie z nim radę.

Posłuchaj i odgadnij, jakie to zwierze?

Teraz odtwarzamy dziecku dźwięki zwierząt i pokazujemy mu dwa symbole, z których musi 

wybrać odpowiedniego zwierzaka. Możemy też poprzeć dźwięk, jakąś informacją na temat danego 

zwierzęcia.

Przykłady:

Jest różowa i bardzo lubi taplać się w błocie. ( świnka)

Ma piękny grzebień na głowie i chodzi z dumą po podwórku. Codziennie rano budzi 

wszystkich swoim głośnym pianiem. (kogut)

Jest duża i cała w łaty. Dzięki niej pijemy pyszne mleko. (krowa)

Ma piękną grzywę i długi ogon a kopyta podkute podkową. Chętnie zabierze Cię na spacer na

swoim grzbiecie. (koń)

Brawo! Świetnie sobie poradziłeś. Jutro przyjrzymy się bliżej naszym zwierzątkom.

Jesteśmy bardzo ciekawi, jak wyglądają Wasze uprawy. Udało Wam się zasadzić fasolę? 
Nasza fasola wypuściła już młode listki. A może zrobiliście zdjęcia kwiatów na Waszych 
spacerach.

https://www.youtube.com/watch?v=Osl8JG6GcEs


Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na
adres mailowy: domowo393@gmail.com 
                                                                                  Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.


