
PONIEDZIAŁEK 27.04.2020

KOCHANE DZIECI

Zapraszam na kolejny tydzień wspólnej zabawy i pracy w domowym przedszkolu. Mam nadzieję, 
że wszyscy jesteście zdrowi i będziecie mogli wychodzić na spacery w pięknym wiosennym słońcu.
Zachęcam Was do  dzielenia się z nami swoimi zdjęciami wykonanymi podczas zabawy, pracy i 
spacerów. Wyślijcie  na adres mailowy: domowo393@gmail.com , chętnie  je obejrzymy aby 
Was znów zobaczyć!!! 
A w tym tygodniu wspólnie będziemy spacerować po wiejskim podwórku i poznawać  kolejne 
zwierzęta i ich potomstwo. Zapraszam!  

KACZKA I JEJ KACZĄTKA

Zapraszam rodziców oraz dzieci do zabawy i wykonania naszej pracy. Zachęcam do używania 
książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: kartka A3, kółka do origami: 1 duże- żółte na brzuch i 
3 żółte- średnie  na głowę i skrzydła, 3 małe- pomarańczowe na dziób, 1małe-czarne na oko, klej.

POSŁUCHAJMY ODGŁOSÓW, DOWIEDZMY SIĘ, KTÓRE ODGŁOSY NALEŻĄ DO 
KACZEK.

Czy ten głos należy kaczki?
https://www.youtube.com/watch?v=QpBve-Jhy1k     (nie)

A może ten głos należy do kaczki?
https://www.youtube.com/watch?v=KqR54y0Wt1o    (tak)

A wiecie, jak wyglądają kaczki? Popatrzcie na obrazek.

,,PIĘĆ MAŁYCH KACZEK” - słuchając piosenki pobawmy się  razem z kaczkami.

https://www.youtube.com/watch?v=4JFyhYoKbak 
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POLICZMY MAŁE KACZUSZKI- będziemy czytać tekst naszej piosenki i liczyć kaczątka.
Cyfry potrzebne do odpowiadania, znajdziecie poniżej. Zacznij od odpowiedzi na pytanie.

Ile jest kaczątek na obrazku?

…..pięć.

Pięć małych kaczątek z mamą wraz,
poszło dziś nad rzeczkę w letni czas.
Zakwakała mama kwa, kwa kwa,
miałam pięć kaczątek, …...

Ojojoj! Policz, ile jest kaczątek? 

…..cztery mam.

Cztery małe kaczki z mamą wraz,
płyną sobie  rzeczką w letni czas.
Nagle mama, kwa, kwa, kwa
były cztery kaczki, jednej brak.

Ojojoj! Policz, ile jest kaczątek?

…...trzy mam.



Trzy malutkie kaczki, bawią się.
Na spokojnej wodzie, w rzeczce swej.
kwacze głośno mama kwa, kwa, kwa.
Były trzy kaczątka, a są …...

Ojojoj! Policz, ile jest kaczątek?

 …... dwa.

Dwa małe kaczątka, z mamą wraz,
dalej płyną rzeczką, w letni czas.
Znowu kwacze mama kwa, kwa, kwa.
Co się tutaj dzieje? Kaczątko……….

Ojojoj! Policz, ile jest kaczątek? 

 …….jedno mam.

Ile kaczątek zostało ?

KACZKA- na kartkę naklej, duże koło- złożone na pół, to jest brzuch kaczki. Po jednej stronie 
brzucha naklej głowę-średnie koło. Kolejne dwa – średnie koła, złóż na pół i naklej skrzydła. Na 
głowie naklej oko- czarne koło (małe) złożone na pół . Następnie poskładaj pomarańczowe koła- 
małe i przyklej. Jedno jako dziób i pozostałe dwa jako nogi. Gotowe.



GRATULACJE! PIĘKNA KACZKA .

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem.

Praca dla chętnych: KARTA PRACY (poniżej)- wydrukuj i wykonaj polecenia na karcie pracy.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com
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KARTA PRACY 1



Wydrukuj


