
WITAM  „GWIAZDECZKI”     

 w kolejnym tygodniu kwietnia 

 

temat kompleksowy: 

„Wiosna na wsi” 
od 14 do 17. 04. 2020 roku 

 

Wtorek 

• Utrwalamy pojęcia: najkrótszy, najdłuższy. 

• Praca z książką „Olek i Ada cz.4 str.58” 

• Rysuj tulipany po śladzie nie odrywając kredki od kartki-pokoloruj rysunki. 

 

Uczymy się słów na pamięć i próbujemy śpiewać!!! 
 

Piosenka: 

Podwórkowa awantura 

(sł. i muz. K. Gowik) 
1. Wpadła na podwórko pani kura,  

zła i wściekła jak gradowa chmura. 

I od razu głośno krzyczy: 

– Ko, ko, ko, ko, ko, ko. 

Tylko moje kurczątko się liczy! 

Ref.: Dzisiaj na podwórku awantura. 

Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura 

kłócą się, ojej 

, kłócą się, że hej, 

które dziecko jest ładniejsze, które 

najpiękniejsze jest! 

2. Pani Świnka biegnie już z chlewika. 

– Co mi pani tutaj dziś wytyka! 

– woła tak do kury matki. 

– Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, 

chrum. 

Moje dzieci śliczne są jak kwiatki! 

Ref.: Dzisiaj na podwórku… 3. Leci kaczka, że aż gubi pióra. 

– To, co słyszę, to jest przecież bzdura! 

Kury, świnki są tak brudne, kwa, kwa, kwa, kwa 

, kwa, kwa. Moje dzieci są po prostu cudne! 

 

Porozmawiajcie z rodzicami na temat piosenki: 

• Z ilu zwrotek składa się piosenka? 

• O co kłócą się zwierzęta w piosence? 

• Jak nazywamy mamę, tatę i dziecko w rodzinach zwierząt (ptaków) przedstawionych 

w piosence? 

 

Środa 

• Praca z obrazkiem. 

• Opowiedz „Co dzieje się na obrazku”- książka „Olek i Ada cz.4 str.60”. 

• Przeczytajcie tekst z rodzicami: rodzice tekst, a wy podajcie nazwy obrazków. 

• Rysowanie szlaczka po śladzie, a potem samodzielnie. 

 



 

Ćwiczenia gimnastyczne- zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu!!! 

Ćwiczenia dla 5 latków – rolę n-la przejmują rodzice: 

• Ćwiczenie kształtujące tułowia w płaszczyźnie strzałkowej (przód–tył) – dzieci siadają w 

siadzie skrzyżnym. Nauczyciel (rodzic) rozdaje każdemu kółko serso. Na sygnał dzieci łapią 

serso obiema rękami i wykonując skłon w przód, przesuwają je po podłodze. Następnie 

wyciągają ręce wysoko w górę za głowę, wykonując przeprost pleców. 

• Ćwiczenie kształtujące tułowia w płaszczyźnie czołowej (skłony boczne) – dzieci pozostają 

w pozycji siadu skrzyżnego. Serso trzymają w jednej ręce i unoszą je nad głowę. Przeciwną 

rękę opierają o podłogę blisko tułowia. Na sygnał wykonują wyraźny skłon tułowia w bok, 

starając się przybliżyć serso jak najbliżej do podłogi. 

• Zabawa na czworakach – każde dziecko zostawia swoje serso na podłodze i w pozycji na 

czworakach porusza się po całej sali między kółkami. Na sygnał nauczyciela zatrzymują się 

przy najbliższym kółku, siadają w siadzie skrzyżnym, a serso unoszą wysoko nad głowę. Na 

kolejny sygnał – odkładają kółka i kontynuują czworakowanie. 

• Ćwiczenie mięśni brzucha – dzieci w leżeniu tyłem, nogi wyprostowane, złączone, ręce 

wyciągnięte za głową, w dłoniach serso. Na sygnał uginają nogi w kolanach, lekko unoszą w 

górę, przenoszą ręce w przód i starają się założyć serso na stopy. 

• Ćwiczenie z elementami równowagi – dzieci stoją w rozsypce. Serso trzymają w obu 

dłoniach. Stają na jednej nodze, starają się unieść ręce z kółkiem jak najwyżej, nie tracąc 

przy tym równowagi. To samo próbują ze zmianą nogi. 

• Zabawa bieżna Kolorowe wieże – nauczyciel (rodzic) dzieli grupę na dwa zespoły, każdy 

ustawia się na linii startu. Zawodnicy stają jeden za drugim, trzymając w ręce serso. 

Nauczyciel wyznacza linię mety i ustawia tam po jednym pachołku. Na umówiony sygnał 

pierwsze osoby z rzędów biegną do pachołka, zawieszają na nim kółko serso i wracają do 

swojego zespołu. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza ukończy bieg i umieści wszystkie 

koła na pachołku, tworząc kolorową wieżę. 

• Rzuty – dzieci ustawione w rozsypce, każde otrzymuje woreczek. Serso umieszczają przed 

sobą. Woreczek wrzucają do kółka raz jedną, raz drugą ręką. Jeżeli rzuty są celne, odsuwają 

serso. 

• Ćwiczenie tułowia (skręty) – dzieci nadal w rozsypce. Koło kładą za sobą. Wykonując skręt 

tułowia w każdą ze stron, starają się wrzucić woreczek do środka sersa. 

• Podskoki – dzieci pozostają w rozsypce. Serso kładą przed sobą na podłodze i wchodzą do 

środka. Woreczek kładą na głowie. Wykonują podskok, tak by woreczek spadł na podłogę, 

ale sami nie mogą wypaść z koła. 

Myślę, że ten zestaw ćwiczeń się podobał zarówno dzieciom jak i rodzicom !!! 

  

Czwartek 

 

Naśladujemy głosy zwierząt z wiejskiego podwórka- posłuchaj tekstu czytanego przez rodziców. 

Praca z książką „Olek i Ada cz.4 str.62/63”. 

Oglądamy obrazki i odszukujemy przedstawione na nich zwierzęta 

 

KURA: ko, ko, ko, ko.... 

KOGUT: kukuryku, kukuryku..... 

INDYK: gul, gul, gul..... 

OWCE: bee, bee, bee.... 

KROWA: muu, muu, muu..... 

KACZKA: kwa, kwa, kwa.... 

 

 



POKOLORUJ KURĘ!!!.

 
 

Utrwalanie pojęć: najbliżej, najdalej. 

Wykonanie karty pracy z książki „Olek i Ada cz.4 str.69” . 

Narysuj drogi owieczek do zagrody. 

Dokończ rysować owieczki wg wzoru-pokoloruj je. 

 

Piątek 

 

Pamięciowe opanowanie wiersza „Zwierzęta z wiejskiego podwórka” 

 

1.Kaczka kwacze, kracze wrona, 

a gęś gęga przestraszona. 

Koza meczy, owca beczy, 

a na płocie sroka skrzeczy. 



2.Wróbel ćwierka, dzięcioł stuka, 

a kukułka w lesie kuka. 

(J. Porazińska „Wiejska muzyka”) 

 

Odszukaj wymienione zwierzęta na ilustracji-jeśli wszystkie odnaleźliście to proszę pokolorować 

ilustrację. Praca z książką „Olek i Ada cz.4 str.68.” 

Narysujcie drogę owieczki do zagrody. 

 Wskażcie owieczkę, która ma waszym zdaniem: najbliżej, a która najdalej do zagrody? 

 „Olek i Ada cz.4 str. 69”



 
 

PROSZĘ POKOLORUJCIE OBRAZKI!!!!.



 
   

POWODZENIA!!!! 

POZDRAWIAM!!! 


