
WITAMY DZIECI I RODZICÓW GRUP „RÓŻYCZKI” i „SASANKI” 

NIŻEJ ZAMIESZCZAMY PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

 CZWARTEK 15.04.2021 

TEMAT: „KURKI Z KOLOROWEGO KURNIKA ”  

 

Cele szczegółowe 

DZIECKO: 

• naśladuje odgłosy zwierząt wiejskich, 

• jest sprawne ruchowo, 

• tańczy do piosenki, 

• wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, 

• wykonuje czynności higieniczne, 

• relaksuje się podczas masażu,  

• odczuwa własne ciało, 

• stymuluje zmysł dotyku, 

• wykleja obrazek plasteliną,   

 

1.  „Zrób tak jak ja”- zabawa naśladowcza.  

                    

 



2. „Ćwiczenia poranne” – ćwiczenia i zabawy do codziennego wykonywania w tym 

tygodniu.   

 

3.  „Na wiejskim podwórku ” – zabawa taneczna do piosenki. Do zabawy możemy 

zaangażować wszystkich członków rodziny. Bierzemy się za ręce , tworzymy 

kółeczko, poruszamy się raz w jedną, raz w drugą stronę w rytm piosenki. Możemy 

tez naśladować odgłosy zwierząt występujących w piosence.  

 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=LEYDpARDQMw 

 

4. „Wiejska gimnastyka” – ruletka gimnastyczna. Dziecko kręci kołem , następnie 

naśladuje ruchy i odgłosy wylosowanych zwierząt. 

Link: https://wordwall.net/pl/resource/1061479/ruletka-zwierzeta 
 

5. Trening czystości – prosimy o zwracanie uwagi na korzystanie przez dziecko z 

sedesu, nocnika. Przypomnienie o konieczności myciu rąk, zębów , oraz innych 

codziennych czynnościach higienicznych i samoobsługowych.  

 

 

            
           Zdjęcie zapożyczone z Internetu. 

 

6. „Opowieść o zwierzętach z wiejskiego podwórka” – masażyk relaksacyjny. 

Rodzic i dziecko siadają wygodnie na dywanie. Rodzic czyta treść opowiadania i 

wykonuje  działania w nawiasach .  

Treść opowiadania: 

Wyobraź sobie, że jesteś na wiejskim podwórku. Jest wiosenny dzień na wsi. 

Nadchodzi czas karmienia zwierząt. Na podwórku pojawia się gospodyni 

(przebieganie palcami po plecach). Wyprawia krowy na łąkę, na soczystą trawę 

(przesuwanie powoli piąstkami po plecach). Po powrocie nalewa świnkom jedzenia do 

koryta ( uderzanie czteroma palcami obu rąk). Następne są konie, które spokojnie 

czekają na sianko i owies (uderzanie na przemian, palcami raz jednej, raz drugiej 

ręki). Pozostały już tylko kury, kaczki, indyki i gęsi, które otoczyły gospodynię 

rozsypującą ziarno. Zaczęło się dziobanie ziarna (uderzanie palcem wskazującym po 

całych plecach). Teraz można zamienić się rolami.  

https://www.youtube.com/watch?v=LEYDpARDQMw
https://wordwall.net/pl/resource/1061479/ruletka-zwierzeta


7. „Farma” – zabawa sensoryczna. 

Na tacę wysypujemy kaszę , makaron, soczewicę. Można użyć też innych produktów 

różniących się w dotyku. Jeżeli posiadamy w domu  figurki zwierząt gospodarskich 

(krowę, konia, kurę i td.) ustawiamy je na tak przygotowanym  podłożu. Zabawa 

polega na przesypywaniu, mieszaniu, dotykaniu różnych produktów. Można również 

naśladować odgłosy zwierząt.  

                                     
                                     Zdjęcie zapożyczone z Internetu. 

 

8. „Kolorowy kurka”-  zabawa plastyczna. Dziecko wykleja kurę za pomocą 

plasteliny. Załącznik nr.1 

                                                         

 

Serdecznie zachęcamy do wysyłania nam zdjęć  prac dzieci na emaila grupowego: 

rozyczki-sasanki@o2.pl wszystkie prace  zostaną umieszczone na stronie 

przedszkola. 

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy. 

                                       

                                      

                                   Wychowawczynie: Marta Drożdżewicz, Lucyna Śliżewska 
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