
 Czwartek / 02.04.2020/     „Wełniany baranek”     

1. "Wełniany baranek" – słuchanie wiersza J. Gałkowskiego. 

Ten mały nasz baranek 

wszyściutko ma wełniane. 

Wełniane ma trzewiczki, 

wełniane rękawiczki. 

Co tu robisz, baranku? 

Chłodno dzisiaj od ranka, 

chmurki w niebie jak pianka. 

Ten mały nasz baranek 

wszyściutko ma wełniane. 

W kołnierzu futra pełnym 

ma łepek cały z wełny. 

Ślicznie ci jest, baranku, 

w tym wełnianym ubranku. 

 

2. Rozmowa na temat treści wiersza. 

Kto jest głównym bohaterem wiersza? Jak ubrany był baranek? Jak myślicie czy ubranie 

baranka jest ciepłe? Jak nazywa się samica barana? Do czego potrzebna jest wełna, którą 

mamy dzięki owcom? 

3. Od owcy do swetra - historyjka obrazkowa. 

Źródło: 

http://chomikuj.pl/happy82/historyjki+obrazkowe/Jak+powstaje/Jak+powstaje+we*c5*82na+

4+pliki,3464623896.7z  (historyjka poniżej). 





 

 

 



Opowiedz co się dzieje na każdym obrazku. Powiedz skąd mamy wełnę z której powstają 

swetry. Jakie jeszcze ubrania mogą być zrobione z wełny. 

Podział na sylaby wyrazu owca, wełna, baran - określenie pierwszej głoski w wyrazie, próba 

dzielenia wyrazów na głoski /np.  o - w –c – a/ 

 

4. Owieczki na łące - zabawa ruchowa – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dziecko leży 

na łące (dywanie) i udają śpiące owieczki. Na dźwięk np. lekkie uderzenie łyżeczką w 

szklankę  zaczyna czworakować. Na dźwięk  uderzenie w drewnianą deskę do krojenia  i 

hasło Wilk idzie! owieczki zatrzymują się bez ruchu. 

5.Ćwiczenia słuchowe - nagrania głosów zwierząt / proszę wykorzystać nagranie z 

poprzedniego materiału/ utrwalenie i nazywanie np.  kogut -  pianie ,  krowa  - muczenie itp. 

 

6. Wesoły baranek – praca plastyczna można wypełnić kontur włóczką lub watą 

pokolorować kopytka, głowę i ogonek. 

 





Piątek 03.04    „Ptaki z wiejskiego podwórka”   

1. Wysłuchanie wiersza A. Kubiaka „Na wiejskim podwórku” 

W każdej wiejskiej zagrodzie 

można spotkać tam co dzień 

czworonogi i przeróżne ptaki. 

Łażą, kłapiąc łapkami 

kacze pary z kaczkami 

oraz kury chroniące kurczaki. 

Przy chlewiku, gdzie błoto 

Widać z jaką ochotą 

taplają się w nim prosięta. 

Mama - suczka łaciata 

wciąż przegania kociaka, 

by zostawił w spokoju szczenięta. 

Dobrze, że wśród gromady 

kogut nie szuka zwady, 

tylko dumnie przechadza się wkoło. 

I choć krzyku tu wiele 

w dni powszednie, w niedzielę 

na podwórku jest bardzo wesoło. 

2. Zachęcamy do rozmowy z dziećmi na temat wysłuchanego wiersza: 

Jakie zwierzęta występuje na wiejskim podwórku z wiersza? 

Kogo można spotkać przy chlewiku? 



Jakie ptaki hodowane są w gospodarstwie wiejskim i są wymienione w tym wierszu? 

Czy znacie inne ptaki, o których nie było mowy w wierszu? (INDYK) 

Czy wiecie, jak nazywa się pomieszczenie gospodarskie, w którym mieszkają owe ptaki? 

3. Zagadki o ptakach z zagrody wiejskiej: 

- Jestem szara, biała, ruda albo czarna, niosę smaczne jaja, lubię dziobać ziarna (KURA) 

Jaki to elegant zawsze grzebień nosi, jest panem podwórka i chlubą gosposi (KOGUT) 

Po błocie człapię i pływam po rzece, mam ładne skrzydła ale daleko nie lecę. (KACZKA) 

Nie dziewczyna to wcale ale nosi korale. Wachlarz w krag rozkłada i gul,gul,gul gada. 

(INDYK) 

4. Propozycja bajki do obejrzenia  „Mała czerwona kurka” 

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

Zachęcamy do podjęcia  rozmów z dziećmi na temat zachowania się zwierząt w zagrodzie 

wiejskiej? Jaka była kurka?  Kogo prosiła o pomoc ? Czy zwierzęta jej pomogły? Itp. 

5. Ćwiczenie równowagi „Na grzędzie” - do zabawy można wykorzystać w domu sznurek 

lub szaliki. Dzieci (kurki) przechodzą, stawiając nogę za nogą po sznurku w taki sposób, aby 

z niego nie spaść. 

6.  Zabawa rozwijająca sprawność manualną i zręczność „Zbieramy robaki”. 

Materiały potrzebne do przeprowadzenia zabawy: sznurowadła lub kawałeczki włóczki  – 

które będą naszymi robaczkami, tacka lub talerz, pęseta. 

Zadaniem dziecka jest zebranie za pomocą pęset sznurowadeł i umieszczenie ich na tackach 

lub talerzyku. Można przeprowadzić mały wyścig między rodzeństwem lub rodzic dziecko: „ 

Kto szybciej zbierze więcej robaków” 

7. Układanie puzzli – ptaków z zagrody wiejskiej. Po kliknięciu w poniższy link 

http://chomikuj.pl/gochaad/KOLOROWANKI+I+*c5*81AMIG*c5*81*c3*93WKI/kura

*2ckogut   



Znajdziecie Państwo kolorowanki ptaków, po ich wydrukowaniu wystarczy przecieciąć je 

wzdłuż linii prostej np. na 4 części , następnie dzieci składają obrazki, przyklejają na czystą 

kartkę. Następnie mogą obrazek pokolorować. 

 

 

Ćwiczenia oddechowe: Zabawy z piórkami 

• „Nie spadnij” celem zabawy jest utrzymanie piórka w powietrzu tak długo, jak się da. 

Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę dmuchnięć czy głębokość wdechu. 

• „Piórko – rakieta”. Wyobraź sobie, że piórko jest rakietą, która musi wystartować z 

księżyca. Startuje z różnych miejsc i w różnych kierunkach. Położ rakietę na nosie – rakieta 

leci do góry, Połóż rakiete na brodzie – rakieta leci w dół. Położ rakietę na policzku, rakieta 

leci na boki: w prawo, w lewo. 

 

Ćwiczenia słuchowe: 

• odgłosy kury 

http://xn--odgosy-5db.pl/kura.php 

• odgłosy kaczki 

https://www.youtube.com/watch?v=KqR54y0Wt1o 

• odgłosy indyka 

http://xn--odgosy-5db.pl/indyk.php 

 

 

 

 

http://odgłosy.pl/indyk.php


Dodatkowe propozycje do wykorzystania- przypomnijmy dziecku jak dzisiaj 

szczególnie ważne jest częste i prawidłowe mycie rąk. 

1. Zagadki dotyczące czystości rąk: 

• Kolorowe i pachnące do mycia rąk służące (mydło) 

• W umywalce lub w wannie umyje cię ona starannie (woda) 

• Wanna służy do kąpania on do wycierania (ręcznik) 

• Może być duża, może być mała ale do mycia jest doskonała (umywalka) 

• W niej się wykąpiesz, umyjesz ręce 

           Gdzie ty to zrobisz? W swojej… (łazience) 

2. Historia pt. „Łapson i mycie rąk”  

z wykorzystaniem samodzielnie wykonanej postaci Mydłomena (kostka mydła, skrawek 

materiału jako peleryna i doklejone oczy). 

Pies Łapson wszedł do swojego domu i powiedział: 

— Będę miał dzisiaj gości… 

W tej samej chwili z łazienki dobiegło go wołanie: 

— Łapsonie!!! — Łapson nic. — Łaaaapsonie! Czy dorosłe czy dziecięce warto umyć dobrze 

ręce! 

— Przypominał mieszkający w łazience Mydłomen. 

Łapson spojrzał na swoje łapki. 

— Nie widzę brudu… — wyszeptał. Ale nie chciał kłócić się z przyjacielem, podszedł do 

zlewu, 

odkręcił kran, zamoczył dłonie i wytarł je w ręcznik. Było widać, że jest czymś przejęty. 

Spojrzał na Mydłomena stojącego na zlewie i zwierzył się: 

— Wiesz, dziś będę miał gości i… 



— Gości to ty już masz. Tylko nieproszonych. — Łapson rozejrzał się po łazience, nikogo nie 

było. 

— Gdzie? — zapytał zdziwiony. 

— Łap superlupę i sam zobacz! — Pod superlupą Łapson zobaczył swoje łapki zupełnie 

inaczej. 

Okazało się, że kręcą się na nich nieznane mu dotąd stworzonka o dziwnych kształtach. 

Łapson aż się wzdrygnął. 

— To Bakteriaki, Wirusaki i Pasożytniaki! — fachowo wyjaśnił Mydłomen. — Oj, 

nieciekawe 

towarzystwo zaprosiłeś do domu — dodał szybko. 

— Ale ja nikogo, nikogo nie… — zdziwionym głosem zaczął pies… 

— Wystarczy, że czegoś dotkniesz… one hyc! I już są na twoich łapkach! — zauważył 

Mydomen. 

— Nie chcę takich kolegów! — oświadczył Łapson i pokręcił głową. 

— To łap mnie w łapki i myj, myj! — Mydłomen uśmiechnął się do przyjaciela. Podał mu 

pokaźną 

porcję piany. Łapson wziął mydło w łapki. Gdy pies mył dłonie, Mydłomen poprosił: 

— A teraz daj mi działać: wewnątrz dłoni, na grzbietach, a także pomiędzy palcami! 

Łapson stosował się do prośby kolegi i z wielką dokładnością pocierał namydlonymi łapkami. 

Myjąc środek, grzbiety i przestrzenie między palcami. 

— Dobrze? 

— Wspaniale — powiedział zadowolony Mydłomen. — Ale teraz spłucz pianę. 

I pamiętaj: jestem zawsze pod ręką! 

Rozmowę przerwał dźwięk dzwonka do drzwi. 



— To moi goście! Już są. — Pies pobiegł otworzyć drzwi. 

Do domu weszło rodzeństwo kotów: Pupik i Pupilka. 

— Cieszę się, że już jesteście — przywitał się Łapson, 

i szybko dodał — Pokażę wam, gdzie możecie umyć ręce 

3. Eksperyment przedstawiający dziecku wizualnie, dlaczego mycie rąk jest bardzo 

ważne.        Do wykonania potrzebujemy: talerz, pieprz, płyn do naczyń, wodę 

Talerz wypełniamy wodą po brzegi. Następnie na jego powierzchnie sypiemy delikatnie 

pieprz. Dziecko macza palec wpłynie do naczyń i przykłada na środek talerza. Podczas 

eksperymentu dziecko uważnie obserwują, co się dzieje, gdy pieprz ma kontakt z płynem 

(pieprz „ucieka” po zetknięciu z płynem). 

4. Zabawa ortofoniczna w oparciu o wierszyk: 

Wodę puszczam-kap, kap, kap, 

Rączki myję-szur, szur, szur, 

Mydłem pluskam-chlup, chlup, chlup, 

I brud tonie-bul, bul, bul. 

 

 

Opracowały: Małgorzata Pachytel, Magdalena Czepiel,  Monika Dymek 


