
Środa, 6.05.

Witamy  serdecznie!

Na  naszym wiejskim podwórku już mamy dużo zwierząt. Mamy koguta i kurkę, jest krowa łaciata 

co daje mleko, a nawet świnka co lubi taplać się w błocie. Dziś zapraszamy na przejażdżkę na 

koniu. Wybierzmy się na spacer konno. Poszukajmy śladów zwierząt.  Zapraszamy!

Wio koniku!

Potrzebne rzeczy: tablet z dostępem do youtube, symbole z załączników,  wydrukowana 

kolorowanka z podkową, skakanka, kasza gryczana, klej wikol, farba zielona, kolorowa kartka A4.

Zapraszam Cię do zabawy przy piosence. 

Dziś z wiejskiego podwórka wybierzemy się na wycieczkę konno. W trakcie piosenki 

odwiedzimy różne miejsca w naszym domu. 

W trakcie piosenki przemieszczamy się razem z dzieckiem po naszym mieszkaniu, udając konie. 

Możemy np. ze skakanki zrobić lejce. Możemy zamieniać się rolami. Raz rodzic jest koniem, raz 

dziecko. Udajemy dźwięk kopyt w trakcie jazdy i mówimy „pa- ta- taj!”, a jak chcemy się 

zatrzymać wołamy „prrrrrrrrrr!”,  kiedy chcemy ruszyć wołamy „Wio koniku!”

Po skończonej piosence możemy zapytać dziecko: 

Czy chcesz jechać dalej? (wio koniku!)

Czy już chcesz się zatrzymać? (prrrrrrrrrrr!)

Dajemy dziecku dwa symbole do wyboru, możemy nagrać to na komunikator tak by dziecko mogło

samo odpowiedzieć.



https://www.youtube.com/watch?v=wDP1D5L7vQk

A czy wiesz co je koń? Jeżeli chcesz się dowiedzieć zapraszam na film.

https://www.youtube.com/watch?v=OyyvkdK-ouM

Czy już wiesz co lubi jeść konik ? Mam nadzieję, że mi powiesz. 

Pokazujemy dziecku kolejno symbole różnych rzeczy do jedzenia. I pytamy:

Czy lubi jeść lody? (Nie)

Czy może zjadłby kanapkę? (Nie)

To może zje banana? (Nie)

Czy konik zje siano? (Tak)

Konik kiedy biegnie to słychać dźwięk jego kopyt, a wszystko dlatego, że konie zamiast butów 

mają na kopytach podkowy. To one tak głośno stukają.

Zobacz! Tak wygląda końska podkowa. 

Pokazujemy dziecku symbol podkowy. Możemy też pokazać film lub zdjęcia w internecie. 

My dziś zrobimy sobie w domu taką szczególną podkowę. To będzie podkowa na szczęście. 

Naszą podkowę smarujemy klejem wikol i posypujemy kaszą gryczaną. Koniczynkę malujemy na 

kolor zielony. Nie zapomnijmy o tle. Możemy pomalować tło na ulubiony kolor lub wyciąć 

podkowę i przykleić na sztywną kartkę z kolorowego papieru.

Brawo!. Masz piękną podkowę.

https://www.youtube.com/watch?v=wDP1D5L7vQk
https://www.youtube.com/watch?v=OyyvkdK-ouM


Jeżeli chcecie jeszcze pobawić się w kolorowanie można to zrobić na tej stronie lub wydrukować i 

pomalować tradycyjnie.

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kon-arabski-klacz?

fbclid=IwAR3jSGFdxE60HfCV4n1jUqYprFRnmYvkSpVzwC8RxLXrcgnsPbIRi9WaiA8 

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.

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kon-arabski-klacz?fbclid=IwAR3jSGFdxE60HfCV4n1jUqYprFRnmYvkSpVzwC8RxLXrcgnsPbIRi9WaiA8
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