
Witamy Kochani :)

Przed Nami dalsza zabawa z wiejskimi mieszkańcami :)

14.04.2021.

• ,, Gdacze kura ko, ko, ko”- Na miły początek dnia zaśpiewajmy i zatańczmy do piosenki.

          https://youtu.be/QPqALIknKwY

• ,,Kury do kurnika”- zabawa ruchowa :) Dziecko przynosi kilka swoich pluszaków/zabawek, 

które będą pełniły rolę pisklaków i rozkłada je po całym pokoju. Samo dziecko zamieniamy 

w mamę kurkę, która będzie szukać swoich dzieci. W momencie grania muzyki, dziecko 

chodzi w postacie przykucniętej i wydaje odgłos kury (ko, ko, ko). Kiedy muzyka się 

zatrzymuje, dziecko musi szybko przynieść jedno ze swoich pisklaków, później muzyka 

znowu rusza. Na każdej przerwie w muzyce można przynieść tylko jedno pisklę. Zabawa 

toczy się, do momentu, aż nie zostaną zebrane wszystkie zabawki. 

https://www.youtube.com/watch?v=1DMlO4veA7c 

• ,, Do kogo należy ogon?”- Dziecko ma za zadanie wskazać i nazwać zwierzę do ,którego 

należy ogon, a później ma spróbować naśladować jaki odgłos wydaje.

https://youtu.be/QPqALIknKwY
https://www.youtube.com/watch?v=1DMlO4veA7c


• ,,Jakie to zwierzę?”- Rodzic wypowiada nazwy zwierząt sylabami, a dziecko stara się podać 

pełna nazwę oraz ilość sylab w danym wyrazie.

– Ku-ra

– Kro-wa

–  Świ-nia

–  Ko-za

– Mysz-ka

– Ko-gut

• Ow-ca

• ,, Co słychać na wsi? - Domowe przedszkole”–Utrwalenie wiadomości o wybranych 

zwierzętach. Zachęcamy do obejrzenia w ramach wieczorynki :)

             Co słychać na wsi? (tvp.pl) 

• ,,  Zwierzęta  i  ich  dzieci”  -  Dzieci  nazywają  i  wskazują  zwierzęta  przedstawione

na  obrazkach  zamieszczonych  poniżej.  Nazywają  rodziców  oraz  dzieci  wiejskiego

podwórka. Mogą powtarzać po rodzicu, gdy nazwy nie są im znane lub zostały zapomniane.

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831


• ,,Wiejskie zwierzęta”- Wykonaj karty pracy zamieszczone poniżej





• „W wiejskiej zagrodzie”- Na koniec zabawa i ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści 

ruchowej. Rodzic czyta opowiadanie . Dziecko ilustruje ruchem treść opowiadania.

-Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo -  dzieci  maszerują po  sali, pokoju,

naśladują głosy ptactwa domowego:

kury - ko, ko, ko

indyki - gul, gul, gul

kogut - kukuryku

- Zatrzymują się, machają skrzydłami - wykonywanie ruchów rękami.

- Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno - wykonanie skrętów szyi w prawą i lewą

stronę.

- Kogut wskoczył na płot - wykonywanie podskoków obunóż.

- Gospodarz sypie ziarno - skłony w przód.

- Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko - przemieszczają się na

czworakach.

- Zwierzęta żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek - przejście na czworakach po

szerokiej ławeczce.

- Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając - przejście do leżenia przodem,

podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, spoglądanie raz w jedną, raz w drugą

stronę.

- Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi bok - przechodzą z

leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku.

- Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory - chód na czworakach, przejście przez "mostek"

(jak wyżej).

KONIEC pracy na dziś ! Czas na Wasze ulubione zabawy :)

Pozdrawiamy Pani Dominika i Pani Agatka :)


