
„SASANKI” 

BLOK TAMETYCZNY: „NA WIEJSKIM PODWÓRKU” 

PONIEDZIAŁEK – 11.05.2020 

TEMAT DNIA:  „Kto mieszka na wiejskim podwórku?” 

Cele szczegółowe:  

Dziecko:  

 Składa obrazek przedstawiający pojedynczy przedmiot, pocięty na części 

 Bierze udział w zabawach ruchowych 

 Zdobywa wiedzę na temat zwierząt żyjących na wsi  

 Rozpoznaje i nazywa wybrane  gatunki zwierząt hodowlanych np. (krowa, koo 

kura) 

 Naśladuje czynności występujące w piosence 

 Rozpoznaje i naśladuje odgłosy zwierząt wiejskich  

Witamy rodziców i dzieci z grupy „Sasanki”, niżej zamieszczamy propozycje zabaw na 

dziś. 

 „Konik na wsi”- dziecko układa obrazek w jedną całość z przygotowanych 

przez rodzica  pociętych części, następnie przykleja go na kartkę papieru. 

Można skorzystać z gotowego szablonu do wydruku. Załącznik nr.1 

 

 „Spacer kaczek”- zabawa orientacyjo-porządkowa.  Dziecko – kaczka chodzi po 

pomieszczeniu. Naśladuje sposób poruszania się kaczek: chód w lekkim 

rozkroku, nogi proste w kolanach , pupa wysunięta do tyłu , ręce proste, w 

odległości około 20cm. od tułowia. Podczas marszu dziecko lekko się kołyszę 

w prawą i lewą stronę. 

 

 „Rączki czyste mam, zawsze o nie dbam”- czynności higieniczne. Rodzic 

wspólnie z dzieckiem powtarza słowa wiersza oraz wykonuje czynności w nim 

występujące 

 

Najpierw umyj rączkom brzuszki. 

później plecki i paluszki, 

potem palce złap na wędkę, 

pokręć kciuki śrubokrętem, 

i na koniec swe paluszki, 

otrzyj szybko o dwa brzuszki. 

 



 Dwiczenia poranne: zabawy i dwiczenia poranne zestaw XXII 

           (do codziennego wykonywania w tym tygodniu)  

-  „Wspinaczka górska”- dwiczenia dużych grup mięśniowych. Dziecko ruchami     

naprzemiennymi (prawa ręka i lewa noga w górę; lewa ręka i prawa noga w 

górę) naśladuje wspinanie się po górach. 

- „Przejście wąską ścieżką” – zabawa równoważna. Dziecko ustawią się przed 

ścieżką utworzoną z dwóch skakanek ułożonych obok siebie na podłodze w 

odległości 20 cm. Następnie przechodzi wąską ścieżką z rękoma rozłożonymi 

na boki. 

- „ Leżymy i odpoczywamy” – zabawa uspokajająca. Dziecko leży na placach i 

unosi wyprostowaną raz jedną , raz drugą nogę 

1.  „Zwierzęta wiejskie”- prezentacja multimedialna na temat wiejskich zwierząt. 

Dziecko ogląda prezentację, następnie próbuje wymienid i nazwad zwierzęta 

jakie w niej wystąpiły. 

Link do prezentacji: 
https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw 
 

2. „Na farmie”- zabawa naśladowcza  w oparciu o teks piosenki. Dziecko wraz z 

rodzicami słucha tekstu piosenki, naśladuje ruchy i odgłosy w niej występujące. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

 

 „Trening czystości” – dziecko uczy się samodzielnego korzystania z toalety z  

zachowaniem poszczególnych etapów. Zdejmuje ubranie, siada na sedesie, 

używa papieru toaletowego, ubiera się, myje ręce, wyciera je ręcznikiem.  

 

 „Budujemy farmę” – zabawa konstrukcyjna. Dziecko buduję farmę dla 

zwierząt z  klocków jakie posiada w domu. 

             

 „Dogoo kotka”- zabawa bieżna. Dziecko zamienia się w kota , zakłada opaskę z 

kocimi uszami , jeżeli posiada taką w domu. Dziecko- kot ucieka w pozycji 

wyprostowanej, rodzic go goni. Gdy dotknie kota , w następnej gonitwie 

będzie pełnił jego rolę. 

 

 „Głosy zwierząt” – zabawa ortofoniczna. Rodzic pokazuje dziecku ilustracje 

zwierząt lub pluszowe zwierzątka, a dziecko naśladuje ich odgłosy, np: kwa, 

kwa, kwa; ko, ko, ko; gę, gę, gę; muuu, muuu. 

 

              

 
                                                                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


     Opracowała: 

                                                                         Anna Drożdżewicz  

                                                                            Marta Drożdżewicz  

 

Prosimy o przesyłanie nam zdjęd,  krótkich filmików przedstawiających efekty pracy dzieci. Bardzo chętnie 

umieścimy je na stronie przedszkola.       

  Dziękujemy, życzymy miłej zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr.1 

 


