
Na wiejskim podwórku 
 

 

1.  Kolorowanie rysunków zwierząt z wiejskiego podwórka. 
Rysunki i zdjęcia zwierząt z wiejskiego podwórka, kredki. 
Rodzic układa na stole zdjęcia zwierząt z wiejskiego podwórka. Dziecko podaje ich 
nazwy i koloruje. Stara się zachować rzeczywisty wygląd zwierząt.  
 

2.  Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Sprytny kotek 
Rodzic rozciąga  kolorowy sznurek (płotek), mniej więcej na wysokości kolan 
dziecka. Dziecko jest  kotem. Przechodzi nad i pod płotem tak, aby go nie dotknąć. 
Jeśli dziecko dotknie sznurka, próbuje przejść kolejny raz. 
 

3.  Segregowanie i przeliczanie elementów zbioru. 
Wykonane przez dzieci obrazki zwierząt wiejskich lub ich zdjęcia, dwie obręcze. 
Dziecko układa przed sobą wykonane wcześniej obrazki zwierząt wiejskich. Rodzic 
umieszcza na podłodze dwie obręcze. Pyta, czy można podzielić te zwierzęta na 
dwie grupy. Dziecko podaje propozycje (np. zwierzęta, które mają dwie lub cztery 
nogi) i układa odpowiednio obrazki zwierząt w obręczach. Przy pomocy rodzica 
przelicza elementy zbiorów. Układając obrazki parami, sprawdza, których zwierząt 
jest więcej.  Rodzic  wyjaśnia, że można jeszcze dokonać podziału w zależności od 
tego, czy zwierzę jest ptakiem, czy nim nie jest. Pyta: Jakie charakterystyczne cechy 
mają ptaki? (Skrzydła, dzioby, pióra). Dziecko układa właściwe obrazki w obręczach 
– w jednej ptaki, w drugiej pozostałe zwierzęta. 
 
Rodzic wskazuje obręcz, w której znajdują się zwierzęta niebędące ptakami. 
Wyjaśnia, że są to ssaki, czyli zwierzęta, które po urodzeniu odżywiają się mlekiem 
matki. 
 
 
 
 

4.  Karta pracy, cz. 4, nr 36. 
 
 

5. Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 16. 
Dla dziecka podwójna kartka z gazety, tamburyn, obręcz. 
 
• Ćwiczenie wyprostne – Uwaga, lis! 



Dziecko jest kurą (porusza się w odpowiedni sposób). Na hasło: Lis, zatrzymuje się 
natychmiast w miejscu, prostuje plecy, kładzie gazetę na głowie i stoi nieruchomo 
do chwili, aż usłyszy ponowny sygnał. 
• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Ziarno dla kury. 
Dziecko stoi w rozkroku, zwija gazetę w kulkę – to ziarno dla zwierząt 
– i trzymają ją oburącz przed sobą. Na sygnał dziecko przenosi kulkę z gazety 
oburącz za głowę, puszcza na podłogę za plecami (wysypują ziarna), a następnie 
zamienia się w kurkę – wykonują skłon do przodu, oburącz chwytają kulkę leżącą z 
tyłu i podnoszą do góry na znak wykonania zadania. 
• Zabawa z elementem rzutu i celowania – Sito. 
Dziecko trzyma w jednej ręce kulkę z gazety. Rodzic stoi w pewnej odległości 
od dziecka, trzymając w ręce obręcz. Dziecko rzuca kulką tak, aby w nią trafić. 
Wykonują ćwiczenie na przemian: prawą ręką i lewą ręką. 
• Ćwiczenia stóp. 
Dziecko siedzi, kulkę (ziarenko) układa przed stopami. Na sygnał kładzie stopy na 
kulce i przesuwają ją naprzemiennie: do przodu i do tyłu. 
•• Ćwiczenie oddechowe. 
Dziecko leży na brzuchu. Kulkę z papieru układa przed sobą. Starają się dmuchnąć 
na kulkę tak mocno, aby przesunęła się w dowolną stronę. 
 
 

6. Klaszczemy – zabawa rytmiczna przy piosence  „Dziadek fajną farmę miał” 
na zasadzie echa muzycznego. 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 
 
Rodzic włącza nagranie piosenki, a dziecko maszeruje w określonym kierunku, 
w rytmie melodii. Podczas przerwy w muzyce rodzic wyklaskuje krótki układ 
rytmiczny. Dziecko powtarza go najpierw z rodzicem, następnie samodzielnie. 
Zabawę powtarzamy kilka razy, wykonując rytmy w różny sposób, poprzez tupanie, 
uderzanie dłońmi o kolana itp. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ

