
PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 

 

1. „Kaczka” – ćwiczenia ortofoniczne z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak 

(masażyk). 

 

Człapie kaczka: człap, człap, człap – otwartymi dłońmi uciskamy plecy dziecka, 

złap ją proszę dla mnie, złap. – łapiemy dziecko za boczki i łaskoczemy, 

Kapie deszczyk: kap, kap, kap – uderzamy szybko opuszkami palców po plecach, 

złap go proszę dla mnie, złap. – łapiemy dziecko za karczek i łaskoczemy, 

Skacze piłka: klap, klap, klap – uciskamy plecy dziecka dłonią złożoną w pięść, 

złap ją proszę dla mnie, złap. – łapiemy dziecko za brzuszek i łaskoczemy. 

2. „Koniki” - zabawa ruchowa bieżna. 

Dzieci naśladują poruszanie się konia: bieg truchtem, galopem w różnych kierunkach.  

W GOSPODARSTWIE 

Pomoce: sylwety zwierząt występujące w wierszu (lub zabawki zwierząt): 5 koni, 1 cielę, 4 

kury, 3 kaczki, 1 owieczka, 2 prosiaczki (sylwety zwierząt do druku i kolorowania) 

https://katarzynadatta.pl/lesson/sylwety-zwierzat 

Przebieg: 

 

3. „W gospodarstwie wiejskim” – słuchanie wiersza Joanny Myślińskiej. 

 

W gospodarstwie u mych dziadków, 

rośnie mnóstwo pięknych kwiatków 

i zwierzątek też jest wiele: 

pięć koników, jedno cielę, 

cztery kurki i trzy kaczki, 

owieczka, dwa prosiaczki. 

Rozmowa na temat wiersza: 

- Co to jest gospodarstwo wiejskie? 

- Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? 

- Jakie znasz inne zwierzęta mieszkające na wsi? 

4. Rodzic ponownie czyta wiersz, w trakcie czytania dziecko umieszcza w zagrodzie (zagrodą 

może być np.  hula-hop lub można zbudować własną zagrodę z klocków tudzież innych 

materiałów) odpowiednią ilość zwierząt. 

KARTA PRACY- ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE Porównywanie, których zwierząt jest 

najwięcej, których najmniej, przeliczanie. Do zadania potrzebna jest poniżej zamieszczona 

karta pracy oraz kostka do gry    

https://katarzynadatta.pl/lesson/karta-pracy-zwierzeta-gospodarskie 

5.  „Wiejskie zwierzęta” – lepienie z plasteliny wybranego przez dziecko zwierzęcia z 

gospodarstwa wiejskiego. 

 

https://katarzynadatta.pl/lesson/sylwety-zwierzat
https://katarzynadatta.pl/lesson/karta-pracy-zwierzeta-gospodarskie


WTOREK 31.03.2020 

1. „W kurniku” – słuchanie wiersza Anny Bayer, ćwiczenia ortofoniczne. 

• Zapoznanie dziecka z ptactwem domowym mieszkającym w kurniku, 

• Ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: ko, kwa. 

 

Już od rana gwar, gdakanie, 

ryki, piania, gulgotanie. 

O co dzisiaj tyle krzyku? 

Sprawdź, kto mieszka w tym kurniku. 

W tym kurniku mieszka kura. 

Kura zawsze nosi pióra, 

grzebie nóżką, jajka znosi, 

ko, ko gdacze kiedy prosi. 

Tutaj również mieszka kaczka, 

nosi piórka zamiast fraczka, 

bose nóżki krzywo stawia, 

kwa, kwa, kwacze gdy rozmawia. 

Tutaj również mieszka kaczka, 

nosi piórka zamiast fraczka, 

bose nóżki krzywo stawia, 

kwa, kwa, kwacze gdy rozmawia. 

Pośród ptactwa indyk mieszka 

gul, gulgocze ten koleżka. 

Sznur korali ma pod brodą, 

są czerwone zgodnie z modą. 

 

2. Odtworzenie filmu „Ptactwo domowe” 

 https://katarzynadatta.pl/lesson/zwierzeta-gospodarskie-filmik 

3. Dziecko naśladuje odgłosy wydawane przez zwierzęta z wiersza i stara się odwzorować ich 

ruch po obejrzeniu filmu.  

4. „Kaczuchy”- zachęcamy do zabawy tanecznej: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3v8X0pBJmQ  

5. Zabawa w zagrodę- budowanie własnej zagrody z dostępnych materiałów (mogą to być 

klocki, ale też opakowania kartonowe, czy też inne przedmioty znajdujące się w domu) 

wykorzystanie sylwet zwierząt z załącznika 1. lub wykorzystanie maskotek do zabawy 

dramowej- wymyślanie własnego przedstawienia. 

6. „Zgadnij, co powiedziałam/powiedziałem?” rodzic mówi sylabami nazwy zwierząt, 

dziecko musi odgadnąć jaki to wyraz, następnie może wskazać wypowiedziane zwierzę 

korzystając z sylwet zwierząt, maskotek lub zdjęcia np. na ekranie smartfona, tableta/laptopa.  

Drugą wersją jest podanie dziecku wyrazu i poproszenie go o podzielenie wyrazu na sylaby 

https://katarzynadatta.pl/lesson/zwierzeta-gospodarskie-filmik
https://www.youtube.com/watch?v=Y3v8X0pBJmQ%20


Przykłady wyrazów: 

 Krowa 

 Kaczka 

 Kura 

 Kogut 

 Świnia 

 Owca  

7. „Klaśnij, tupnij, podskocz” – zabawa matematyczno - ruchowa. 

Dziecko chodzi po pokoju, rodzic trzyma kostkę do gry. na sygnał słowny rodzica 

dziecko zatrzymuje się, rodzic rzuca kostką, a ono wykonuje polecenia: 

- Klaśnij tyle razy ile jest oczek na kostce. 

- Tupnij tyle razy ile jest oczek na kostce. 

- Podskocz tyle razy ile jest oczek na kostce. 

ŚRODA 1.04.2020 

1. „Jakie zwierzę nie pasuje?”- dziecko wskazuje, który obrazek nie pasuje do pozostałych i 

stara się powiedzieć dlaczego.  KARTA PRACY- ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE 2 

https://katarzynadatta.pl/lesson/praca-plastyczna 

2. Zachęcamy do wykonania rysunku przedstawiającego wybrane zwierzę związane z 

tematem, np. koń, krowa, świnka, owieczka. 

3. Muzyka w wiejskiej zagrodzie? – zapoznanie z pojęciem batuta. Zabawa muzyczna 

„Dyrygent” dziecko śpiewa naśladując odgłosy wskazanego batutą przez rodzica/ rodzeństwo 

zwierzęcia- śpiewanie znanych dziecku piosenek na zgłoskach: mu, ko, chrum, kwa. Poniżej 

podane są propozycje piosenek, zachęcamy też do wybrania własnych ulubionych utworów 

słuchanych w domu  (za batutę może posłużyć, jakikolwiek przedmiot dostępny w domu 

przypominający batutę, np. duża drewniana łyżka) 

Batuta- pałeczka dyrygenta  

Propozycja piosenek- 

 Góry do góry: https://www.youtube.com/watch?v=JGQ54Dmp5rI 

 Do góry i na dół: https://www.youtube.com/watch?v=-RzItKkiwZM 

 Papuga kolorowa: https://www.youtube.com/watch?v=h5D90wYVX-0 

4. „Kogut” – KARTA PRACY- ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE 3 

https://katarzynadatta.pl/lesson/zwierzeta 

5. „Imię dla zwierzątka” – twórcza zabawa słowna, wybieramy zwierzątka przedstawione w 

książkach, maskotki, czy też wcześniej przygotowane sylwety i próbujemy wymyśleć dla nich 

imiona, zwracając uwagę na ich kształt, kolor, czy też inne charakterystyczne cechy.  

 

https://katarzynadatta.pl/lesson/praca-plastyczna
https://www.youtube.com/watch?v=JGQ54Dmp5rI
https://www.youtube.com/watch?v=-RzItKkiwZM
https://www.youtube.com/watch?v=h5D90wYVX-0
https://katarzynadatta.pl/lesson/zwierzeta


CZWARTEK 2.04.2020  

1. Zachęcamy do wysłuchania utworu z gatunku muzyki klasycznej C. Saint- Seans oraz do 

improwizacji ruchowej do muzyki. Dziecko wykonuje dowolne ruchy wsłuchując się w 

muzykę.  

https://www.youtube.com/watch?v=Qq5b2o55RbU 

2. Myszka – zabawa – masażyk - kształcenie umiejętności uważnego słuchania i 

wykonywania ruchów do wiersza 

Mała myszka mamy szuka - szybkie przebieranie dwoma palcami jednej ręki po plecach/ 

brzuszku 

i do każdej norki puka: - pukanie w plecy, 

czy mamusia tu się skryła, - łaskotanie dziecka w wybranym miejscu na plecach lub brzuszku, 

kiedy kotka zobaczyła? - dmuchanie w szyjkę dziecka. 

3. Koniki - zabawa ruchowa bieżna- naśladowanie ruchów konia bieg truchtem, galopem w 

różnych kierunkach 

 

4. „Zwierzęta mieszkające na wsi” – rozwiązywanie zagadek słownych Joanny 

Myślińskiej i Iwony Mojsak. 

 

Jestem różowa, tłusta i kwiczę, 

kiedy w chlewiku zapasy ćwiczę. (świnia) 

 

Ptak jest ze mnie kolorowy 

i gulgotać wciąż gotowy. (indyk) 

 

Ma skrzydełka dwa, 

mówi: kwa, kwa, kwa. (kaczuszka) 

 

Spotkasz go w stajni albo zagrodzie, 

a jego ogon zawsze jest w modzie. (koń) 

 

Mogę, gdy zechcę, dać dla człowieka 

nawet wiaderko pysznego mleka. (krowa) 

 

Za każde jajko, małe i duże, 

podziękuj, proszę, gdaczącej… (kurze) 

 

Jestem biała, jak wąż syczę, 

tyle razy, że nie zliczę 

i lubię chodzić gęsiego 

czy wiesz kim jestem, kolego? (gęś) 

Mam na sobie same loczki, 

futro białe jak obłoczki, 

a gdy czegoś mi się chce 

mówię tylko: me, me, me. (owca) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qq5b2o55RbU


4. „Jakie to zwierzę?”- zachęcamy rodziców do wspólnej zabawy z dzieckiem.  Rodzic 

rysuje zwierzę a dziecko ma za zadanie dorysować kredkami brakujące części zwierząt.  

5. „Zwierzęta i ich domy”-  swobodne przeglądanie z dzieckiem zwierząt gospodarskich i 

miejsc, w których przebywają, np.  kura kurnik, krowaobora, świnia chlew  

 

6. „Konik na biegunach” – zabawa ruchowa. Dziecko kładzie się na brzuchu, łapie się za 

stopy i tworzy „kołyskę”. Porusza się w przód i w tył. 

7. „Gdzie jest zwierzątko?” – zabawa dydaktyczna. Polecamy wziąć zabawkę/ maskotkę 

przedstawiającą zwierzę i przekładanie jej np. przed pudełkiem, na pudełku, za pudełkiem itd. 

W celu utrwalenia położenia przedmiotu w przestrzeni: na, pod, za, obok, przed.  

PIĄTEK 03.04.2020 

 

1. „Zwierzęta i ich dzieci” – nazywanie zwierząt i łączenie dzieci z ich rodzicami,   

https://przedszkolankowo.pl/2017/03/26/mieszkancy-wsi-plansze/ 
 

2. „Ogródek”- słuchanie wiersza Marii Kownackiej, odczytywanie wiersza przez 

rodzica/nauczyciela, próba inscenizacji słyszanego tekstu 

 

Maria Kownacka  „Ogródek” 

 

Trzeba ogródek ogrodzić,  

żeby nikt nie mógł w nim szkodzić. 

 Trzeba zrobić płotek, 

 żeby nie wszedł pies ani kotek.  

Trzeba furteczkę zamykać,  

bo kózka za płotem bryka.  

Trzeba zamykać na haczyk,  

bo zając kapustę zobaczy. 

 

3. „Kaczka”- zajęcia plastyczne, wypełnianie konturów przedstawiających kaczki 

farbami, wycięcie nożyczkami kaczki po wyschnięciu  

 

https://katarzynadatta.pl/lesson/kaczka 

 

4. Zapoznanie dziecka jakie korzyści ma człowiek z hodowli krów, Zapoznanie dziecka z 

różnymi produktami pochodzenia mlecznego, pokazanie zdjęć,  swobodne wypowiedzi 

dziecka 

 

5. „Krowa – zwierzę, które daje mleko” – zabawa dydaktyczna.  

 

Dziecko z podanych produktów wybiera produkty zrobione z mleka : ser, jogurt, masło, 

śmietanę, lody oraz inne: burak, chleb, cukierki, sok itp.  

 

6. Ponownie zachęcamy do tańca „Kaczuchy” 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y3v8X0pBJmQ 

 

https://przedszkolankowo.pl/2017/03/26/mieszkancy-wsi-plansze/
https://katarzynadatta.pl/lesson/kaczka
https://www.youtube.com/watch?v=Y3v8X0pBJmQ

