
 

Piątek 17 kwietnia 

Temat: Kogo spotkamy wiosną na wsi? 

 

1. Zabawy ruchowe 

Kury do kurnika 

Rodzic  wyznacza miejsce do zabawy – kurnik. Dziecko naśladuje odgłos kur (ko, 

ko) i ich chód, poruszając rękami jak skrzydłami. Na hasło: Kury do kurnika, kury 

chowają się do kurnika.  

Zabawa kogutów 

Skarpetki  

Dziecko dobierają się w parę z rodzicem, skarpetkę mocują z tyłu, za paskiem lub 

za koszulką, jako ogon. Podskakując obunóż, koguty usiłują wyrwać sobie 

kolorowe piórko z ogona – skarpetkę. 

Naśladujemy zwierzęta. 

Dowolny instrument muzyczny, obrazki zwierząt hodowlanych 

Dziecko porusza się w rytmie wygrywanym przez rodzica na wybranym 

instrumencie. Podczas przerwy w grze rodzic pokazuje obrazek zwierzęcia, a 

dziecko je naśladuje (sposób poruszania się i odgłosy, jakie wydaje). 

 

2.  Słuchanie wiersza H. Bechlerowej  „Na podwórku” 

Na podwórku u Władka 

jest wesoła gromadka: 

długouchy pies Raczek 

i króliczek, co skacze, 

kurka pstra 

i kotki dwa, 

i na koniec łaciaty prosiaczek. 

Ma ten Władek zmartwienie: 

Raczek garnek stłukł w sieni, 

kotek wełnę rozwinął, 

spruł pończochę babciną, 

drugi kot 



wlazł na płot 

i pobrudził łapkami pierzynę. 

A od rana już kłopot: 

trzeba mleka dać kotom, 

barszcz zjada pies Raczek, 

trawę królik, co skacze, 

kurka pstra 

owies ma, 

a otręby w korytku – prosiaczek. 

 

• Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

− Jak miał na imię chłopiec z wiersza? 

− Jak się nazywał pies Władka? 

− Jakie jeszcze zwierzęta miał Władek? 

− Co zrobiły zwierzęta? 

− Co jadły zwierzęta? 

3.  Zabawa ruchowa -  Zaprzęgi koni 

Dziecko dobiera się w parę z rodzicem i ustawiają jedno za drugim ( dziecko jest 

konikiem, a rodzic – woźnicą). Biegają po wyznaczonym terenie, a na umówiony 

znak rodzic, np. klaśnięcie, zatrzymują się i zamieniają rolami. 

4. Obejrzenie filmu edukacyjnego „Zwierzęta na wsi cz. 2” 

Zapraszamy do obejrzenia filmu, a na końcu są ciekawe zagadki i zadania. 

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4&feature=youtu.be&fbclid=

IwAR3X3uZ8LjhBpmaO7tbEg7rGPtxtRw6tWRbwXK7ESaqI_CDvQhEbZ110

Grk 

 

KARTA PRACY 

Kochani rodzice, poćwiczcie wycinanie i nie bójcie się dawać  dzieciom 

nożyczki. Oto figury geometryczne, które Muchomorki już poznały. 

Przypomnijcie sobie ich nazwy, a później zabierzcie się do wycinania  
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