
Piatek 08.05.2020 

Temat tygodnia  NA WIEJSKIM PODWÓRKU 

Temat dnia: Co lubią zwierzęta?  

dziecko: 

 współdziała podczas zabawy 

 prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne  

 kulturalnie zachowuje się przy stole 

 stara się myśleć logicznie oraz łączyć przyczynę ze skutkiem  

 poprawnie nazywa poznawane  rzeczy , wie jakie są upodobania 
zwierząt  z gospodarstwa wiejskiego 

 rozumie polecenia w języku angielskim 

 zna zwyczaje mieszkańców wiejskiego podwórka, swobodnie wypowiada się na określony temat  
łączy w grupy rodziny zwierząt 

 

Dzień możemy rozpocząć od następujących zabaw: 

 Zabawa integrująca „Kot i myszy” do przyśpiewki Uciekaj myszko do dziury. - Poznanie 

tradycyjnych zabaw, ćwiczenie refleksu, tworzenie atmosfery dobrej zabawy. 

 

Dziecko- rodzic/rodzice/rodzeństwo stoją w kręgu, trzymając się za ręce. Wybrana osoba to mysz 

druga  kot – zostają na zewnątrz kręgu. Pozostałe osoby chodzą w kole w jednym kierunku i 

śpiewają:.  

Uciekaj myszko do dziury, 

by cię nie złapał kot bury. 

A jak cię złapie kot bury, 

to cię obedrze ze skóry. 

W trakcie piosenki mysz ucieka, a kot musi ją złapać. Dzieci pomagają uciekać myszy, tworząc 

bramkę z wysoko uniesionych rąk, by mogła wbiec do środka koła, a utrudniają zadanie kotu – 

opuszczają ręce, blokując mu drogę. Zabawa trwa, dopóki kot nie złapie myszy.  

 Ćwiczenia ortofoniczne narządów mowy „Powtórz za mną”.  

Rodzic podaje sylabę a dzieci je powtarzają np.. różne sylaby, np. la, re, mi, ko.  

  Zabawy i ćwiczenia poranne zestaw V (do codziennych  zabaw w tym tygodniu proszę zajrzeć 

do poniedziałku 04.05.2020) 

 Nawyki do kształtowania w domu-,  kulturalnie zachowuję się przy stole, nie rozmawiam 

podczas spożywania posiłku, nie wybredzam, zjadam wszystko co podają mi rodzice 

 Zagadki sensoryczne Co lubią zwierzęta?- ćwiczenia rozwijające zmysł dotyku i węchu  

Rodzic gromadzi przygotowuje  ilustracje zwierząt z wiejskiego podwórka. Dzieci 

swobodnie wypowiadają się na ich temat i wymieniają produkty, które zwierzęta najbardziej lubią 

jeść. Rodzic  prezentuje dzieciom koszyk, w którym są owoce, warzywa, siano lub trawa, zboże, 

itd. oraz inne rzeczy które zwierzęta nie jedzą np: cukierki, chrupki itd. Dzieci dotykają ich, 

wąchają je, po czym kładą na tackę z ilustracją zwierzątka. Chętne dzieci zamykają oczy i poprzez 

dotyk oraz zapach próbują odgadnąć nazwę owocu lub warzywa (trzymają je w dłoni i wąchają).  

 Zabawa dźwiękonaśladowcza „Na wiejskim podwórku”.  

Dzieci swobodnie poruszają się po pokoju przy skocznej muzyce. Podczas przerwy w nagraniu 

Rodzic wybiera ze zbioru ilustracji wizerunek jednego zwierzęcia i pokazuje go dzieciom. Dzieci 

naśladują ruchem i odgłosami zachowania i dźwięki wydawane przez dane zwierzątko. 

Zabawę powtarzamy. 



 Quiz: prawda czy fałsz.  

Rodzic. wypowiada zdania na temat zwierząt, a dzieci decydują, czy dane zdanie jest prawdziwe, 

czy fałszywe. Przykładowe zdania do quizu: 

−− Krowa je cukierki. (fałsz) 

−− Kaczki pływają w stawie. (prawda) 

−− Świnka robi „chrum-chrum”. (prawda) 

−− Koń jest w kolorze zielonym. (fałsz) 

 

Po południu proponujemy : 
 

 Ćwiczenia klasyfikacyjne  „Łączymy rodzinki”.  

Rodzic. rozkłada na dywanie tacki z wizerunkami zwierząt z wiejskiego gospodarstwa: 

krowy, owcy, kaczki, gęsi, kury, konia, indyka, kozy, a obok rozsypuje dużo obrazków ze 

zwierzętami. Zadaniem dzieci jest wybranie spośród nich tylko tych, których wizerunki znajdują się 

na tacach, nazwanie ich i odłożenie na właściwą tackę- tworzenie kolekcji zwierząt 

 Kotek bujak z talerzyka - praca plastyczna przestrzenna 
Do wykonania kota potrzebujecie: Papierowy talerzyk, kolorowy papier, nożyczki, klej, pisaki lub farby. 

Możecie postępować zgodnie z instrukcją i malować samodzielnie poszczególne elementy kota, 

albo wszystko wyciąć z kolorowego papieru i poprzyklejać. Bujany kot to świetny pomysł na prace 

plastyczną, który sprawi dzieciom wiele radości i satysfakcji.  

Film instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=QFAcTP79wIk&feature=emb_title 

 

 
 

 
Zachęcamy do  dzielenia się wykonanymi pracami i wspólnymi zabawami. Koniecznie prosimy 

robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na 

adres grupa.maczki@o2.pl Wszystkie wasze dzieła będą zamieszczane na stronie internetowej 

przedszkola.                  

Życzymy wesołej zabawy! 

Wychowawczynie: Anna Klim, Małgorzata Dębko 

https://www.youtube.com/watch?v=QFAcTP79wIk&feature=emb_title

