
Drogi Rodzicu! 

Spędź aktywnie dzień z dzieckiem w domu. 

Oto kilka propozycji na czwartek.

 Życzymy dobrej zabawy!

CZWARTEK-08.04
TEMAT: „U kury na grzędzie” 
CELE SZCZEGÓŁOWE
 Dziecko:

- wydobywa groch/fasolę spośród innych ziaren
- wykonuje ćwiczenia logopedyczne do opowiadania
- utrzymuje prawidłową postawę ciała podczas wykonywania ćwiczeń
- przenosi słomką papierowe ziarenka z kartki na kartkę
- wypełnia skrawkami żółtej bibuły słoik i dokleja do niego gotowe elementy 
- wykonuje prosty eksperyment z jajkiem
- porusza się swobodnie do piosenki

1. „  Ziarenka dla kurki”   – zabawa sensoryczna – rozwijanie zmysłu dotyku 
i     ćwiczenie drobnych ruchów ręki

Rodzic przygotowuje kilka pojemników wypełnionych np.: ryżem, drobną kaszą, 
siemiem lnianym i chowa kilka ziarenek grochu lub fasoli. Dziecko zanurza ręce 
i wydobywa groch lub fasolę. Wydobyte nasiona można przeliczać.

2. „Dzień dobry zwierzątka - zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy 
mowy

Rodzic czyta opowiadanie, dziecko wykonuje czynności np.  (oblizywanie czubkiem
języka górnych zębów po wewnętrznej stronie) itd.

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury 
w kurniku na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po 
wewnętrznej stronie), krowa i koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby 
i cofanie go do podniebienia miękkiego), a piesek w budzie (język w przedsionku 
jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów).
Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi 
i wysuwanie języka nie dotykając o zęby), rozejrzał się po podwórku (kierowanie 
języka w kąciki ust, przy szeroko otwartych ustach), wyskoczył na płot (unoszenie
języka nad górną wargę) i głośno zapiał - kukuryku!!
Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko – ko!! Na śniadanie 
kurki zjadły ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu preparowanego wargami).
Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!! Pobiegał w koło podwórka (usta 
szeroko otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym 
bieganiem i dyszy (wysuwanie szerokiego języka do brody).
Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!! Wypił mleczko 
z miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki).
W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do przodu jak



przy samogłosce u).
Krowa zaryczała - muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, 
kląskanie).
A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzień dobry).

3. „Gimnastyka przedszkolaka” - (do codziennego wykonywania w tym tygodniu)

Link: https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka

4. „ Karmimy kurki”- ćwiczenia oddechowe

Dziecko za pomocą słomki przenosi papierowe ziarenka z kartki w kolorze zielonym 
na kartkę żółtą. 

5. „ Dzieci kury”- praca techniczna z wykorzystaniem : małego słoiczka, kleju, 
żółtej bibuły , żółtej kartki ( rodzic rysuje i wycina skrzydełka)  i piórek

Wykonanie kurczaka: Słoik należy odkręcić i napełnić kawałkami żółtej bibuły. 
Zakręcić i postawić na zakrętce. Dokleić oczy, skrzydełka po bokach i na górze 
piórko.

Źródło ilustracji: https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/izabela-kowalska/kurczaki-
z-malych-sloikowk/

https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/izabela-kowalska/kurczaki-z-malych-sloikowk/
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/izabela-kowalska/kurczaki-z-malych-sloikowk/


6. „ Skaczące jajko”- eksperyment

Do doświadczenia potrzeba:

dwa jajka
dwa słoiki
butelka octu

Jak wykonać doświadczenie?
Jedno jajko ugotować  w osolonej wodzie  i obierać; włożyć do słoika. 
Drugie ostrożnie wsunąć do słoika (umyte i surowe).
Oba jajka  zalać octem. 

Następnego dnia:
 - wyciągnąć oba jajka i umyć
Co się stanie:
 Jajko ugotowane na twardo stanie się jeszcze twardsze, w smaku niejadalne, ale się nie 
pomarszczy. Drugie jajko stanie się elastyczne i większe! Po podświetleniu latarką widać 
będzie  uciekające na górę żółtko, można je będzie ścisnąć (z umiarem) i lekko rzucać na 
stół.. 

Źródło ilustracji: https://www.juniorowo.pl/lekcja-z-jajem/

https://www.juniorowo.pl/lekcja-z-jajem/


7. „ Gdacze kura : ko,ko,ko” – taniec swobodny przy piosence

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi
oraz pracami plastycznymi. Prosimy robić zdjęcia z zabawy lub

wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres:
tulipanyprzedszkole5@wp.pl. Wszystkie wasze prace będą

zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY 

Wychowawczynie: Martyna Kwiecień, Agnieszka Gieniusz

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY

