
Data: 16.04.2020

Temat: Na wiejskim podwórku.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 Wycina sylwetkę zwierzęcia narysowaną na kartce

 reaguje na dźwięk

 stosuje formy grzecznościowe w codziennych sytuacjach

 rozpoznaje głosy zwierząt, nazywa je oraz odszukuje na obrazkach

 maluje farbami na podany temat,

 słucha uważnie bajki czytanej przez rodzica

 samodzielnie smaruje kanapkę masłem 

 rzuca kulką z papieru do miski

 najdłużej jak się da wypowiada sylabę „mu” na wydechu

1. „Zwierzęta” wycinanie sylwetek zwierząt 

Na kartce papieru narysuj dowolne zwierze mieszkające na wsi. Następnie wytnij je 

nożyczkami . 

2. „Kurczęta do kurnika”- zabawa muzyczno-ruchowa

Z nitki lub sznurka ułóż na dywanie koła, które będzie domem- kurnikiem.  Następnie 

ukucnij koło obręczy. Gdy usłyszysz muzykę (https://www.youtube.com/watch?v=SE8-

tteo9wg ) chodzisz po całym pokoju i naśladujesz małego kurczaka- ręce splecione z tyłu na 

plecach naśladuje ogonek. Chodząc po pokoju przykucasz i udajesz dziobanie ziarenek. Na 

przerwę w muzyce wracasz do swojego domku i odpoczywasz. 

3. „Jestem samodzielny” zwrócenie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych 

(przeprasza, proszę, dziękuję).

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg
https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg


4. „Kto to?” rozwiązywanie zagadek słuchowych

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

5. „Zagroda wiejska” malowanie farbami wiejskiego podwórka.

Na kartce papieru namaluj zwierzęta mieszkające na wsi i zostaw do wyschnięcia. 

Następnie dużą kartkę pomaluj na zielono i również zostaw do wyschnięcia.  Wytnij 

zwierzęta i przyklej je na zieloną kartkę. Możesz domalować budynki w których 

mieszkają zwierzęta. Jeżeli nie masz farb możesz prace wykonać dowolnymi 

kredkami, mazakami. 

6. „Popołudnie z książką” czytanie bajki wybranej przez dziecko

Wybierz dowolną książkę i poproś rodzica, starsze rodzeństwo lub dziadków o 

przeczytanie książki. Następnie narysuj co najbardziej ci się podobało w 

przeczytanej książce.  

7. „Smarowanie kromki masła”- zabawa manualna

Przygotuj kromkę chleba, masło i nóż. Samodzielnie posmaruj całą kromkę chleba 

masłem. 

8. „ Śniadanie kur”- zabawa z elementem rzucania

Z bibuły lub innego papieru zrób kulki. Na środku pokoju postaw miskę i odsuń się 

od niej na  ok 1m. Rzucaj kulkami do miski tak aby znalazły się w niej wszystkie 

zrobione kulki. 

9. „Wesołe usta” ćwiczenia oddechowe

Nabierz powietrza i staraj się jak najdłużej wypowiadać sylabę „mu” na wydechu

10. „Zwierzęta na wsi” lepienie z plasteliny zwierząt

Życzymy miłej zabawy:)  

Wychowawczynie: Agnieszka Puszko, Anna Trzeciak

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0



