
Propozycje zabaw dla „Delfinków” na tydzień 14.04-17.04.2020 

 

Kochane Dzieci witamy Was bardzo serdecznie po Świętach Wielkanocnych. 

Z pewnością spędziliście ten świąteczny czas w gronie najbliższej Rodziny  

w zdrowiu i spokoju. Czas jednak na ponowne spotkania z kolejną porcją zabaw i zadań. 

ZACZYNAJMY!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

 

14.04.2020 – wtorek 

1. „Zwierzęta z wiejskiego podwórka” – zachęcamy do obejrzenia filmiku. Po jego 

obejrzeniu proponujemy, aby dziecko wymieniło zwierzęta występujące w filmie.  

https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8 

 

2. „Zwierzęta z wiejskiego podwórka” – łączenie w pary pasujących do siebie zwierząt, 

kolorowanie obrazków, doskonalenie spostrzegawczości oraz sprawności manualnej i 

koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki.  

Załącznik nr 1a, 1b 

 

3. „Kaczuszki” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu. 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94&list=PL5AE3882F567C4C9E 

 

4. „Na wiejskim podwórku” – słuchanie zmodyfikowanego wiersza S. Kraszewskiego.  

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu. 

Poznanie zwierząt dorosłych i ich dzieci. Przeliczanie w zakresie pięciu, nazywanie zwierząt i 

ich dzieci, dzielenie nazw zwierząt na sylaby.  Tworzenie zbiorów. Tablice demonstracyjne 

zwierząt i ich domów tutaj. 

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

Wiersz „Na wiejskim podwórku” - S. Kraszewski  

Na podwórko dumne matki przyprowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Klacz – brązowe źrebiątko. 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94&list=PL5AE3882F567C4C9E
https://przedszkolankowo.pl/2017/03/26/mieszkancy-wsi-plansze/


Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Klacz – brązowe źrebiątko. 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

 

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?” 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowę – łaciate cielątko, 

Kozę – rogate koźlątko, 

Owcę – kudłate jagniątko, 

Świnkę – różowe prosiątko, 

Kurkę – pierzaste kurczątko, 

Gąskę – puchate gąsiątko, 

Kaczkę – płetwiaste kaczątko, 

Klacz – brązowe źrebiątko. 

Znalazło mamę każde dzieciątko. 

 

Rozmowa na temat wiersza S. Kraszewskiego Na wiejskim podwórku. 

Dziecko po wysłuchaniu wiersza czytanego przez rodzica próbuje odpowiedzieć na pytania: 

- Gdzie rozgrywała się sytuacja przedstawiona w wierszu? 

- Jakie zwierzęta występowały? 

- Co przydarzyło się zwierzętom? 

- Dlaczego pogubiły się dzieci? 

- Jak myślicie, co czuły wtedy mamy? 

- Jak skończyła się ta przygoda? 

- Czy wszystkie mamy znalazły dzieci? 

 

5. „Dziadek fajną fermę miał” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu. 

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

 

6. „Rodzina świnek” – wykonanie pracy plastycznej. Odbijanie dłoni, dorysowywanie 

poszczególnych części zwierzętom: oczy uszy, nos, ogon. Pomysł zaczerpnięto z Internetu  

http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2016/11/swinki-zwierzaki-cudaki.html 

 

4. „Odgłosy z wiejskiego podwórka” - rozpoznawanie i nazywanie zwierząt z wiejskiego 

podwórka. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: ko, kwa, beee, kwik, hau, gul 

miau.  

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ
http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2016/11/swinki-zwierzaki-cudaki.html
https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0


Zadania dla chętnych dzieci: 

 Załącznik nr 2 „Wiejskie zwierzęta-puzzle” 

 Załącznik nr 3 „Wiejskie zwierzęta-szlaczki” 

 Załącznik nr 4 „Wiejskie zwierzęta-ich domy” 

 

15.04.2020 – środa 

1. „My jesteśmy kotki dwa”- nauka piosenki i zabawa w kole. Określanie nastroju piosenki.  

Nauka pierwszej zwrotki piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=6pVKA31Ks_U 

 

2.  „Przyjaciel” – słuchanie wiersza B. Forma. Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. 

Marzy Ania o piesku, 

o kotku marzy Tomek. 

Jurek chce mieć królika, 

a świnkę morską Romek. 

Każdy chce mieć przyjaciela, 

dużego lub małego. 

Zajmować się nim ciągle, 

przytulić się do niego. 

Rozmowa na temat treści wiersza 

- Jakie zwierzęta chciały mieć dzieci z wiersza? 

- Kto z Was ma jakieś zwierzątko w domu? 

- Czy każde zwierzę może mieszkać z nami w domu? 

 

3. „Domowy zwierzyniec"– nazywanie zwierząt na obrazkach i rozpoznawanie domowych. 

Próba podziału nazw zwierząt na sylaby. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pVKA31Ks_U


 

 

4.  „Zwierzątka na spacerze” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania. 

5.  „Koty i płot” – zabawa dydaktyczna, posługiwanie się określeniami "mały i duży" oraz  

dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, pod. 

Rodzic zaprasza dziecko do stolika i rozdaje mu karty „Koty i płot”. Dziecko słucha 

rymowanki i nakleja kotki zgodnie z jej treścią. Na koniec utrwala sobie pojęcia "nad i pod", 

mówiąc, gdzie znajdują się poszczególne kotki. Rodzic sprawdza poprawność wykonania 

zadania. 

Był sobie mały kotek, co skoczył nad płotek. 

Był też i duży kotek, co schował się pod płotek. 

Teraz dwa kotki bawią się wokół płotka. 

Powiedz, gdzie możemy znaleźć małego, a gdzie dużego kotka? 

Załącznik nr 5 „Koty i płot” 

 

6. „Pies i kot” – praca plastyczna. Origami płaskie z koła. Uzupełnianie pracy dodatkowymi 

elementami wg uznania dzieci np. słońce, trawa, chmury itp.  

http://boberkowy-world.blogspot.com/2017/02/pies-i-kot-praca-plastyczna-origami.html 

 

7. „Myszka"- masażyk relaksacyjny. 

Rodzic mówi tekst i wykonuje ruchy na plecach dziecka. Dziecko następnie naśladują te 

ruchy na plecach rodzica. 

 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2017/02/pies-i-kot-praca-plastyczna-origami.html


Cicho, cichuteńko, w puszystej kurteczce - powoli dotykają pleców partnera 

chodziła raz myszka po gładkiej półeczce.-  w poziomie, 

Znalazła ser żółty, ząbkami go zjadła, - ściskają plecy,  delikatnie szczypią, 

strzepnęła okruszki, - szybko klepią plecy,  naśladują strzepywanie, 

w kąciku usiadła, okruszki zebrała, - naśladują zbieranie okruszków jedną ręką, 

ząbkami je zjadła. - delikatnie, powoli szczypią, 

Po gładkiej półeczce chodziła w kurteczce. - głaszczą, przesuwając ręce ku bokom. 

 

16.04.2020 - czwartek  

1. „Psy i pieski” – oglądanie filmiku z różnymi rasami psów. Poznanie różnych ras psów.  

Rozumienie zakazu dotykania obcych psów.  

https://www.youtube.com/watch?v=TG3nlS2gI7k 

 

2. „Pieski” – ilustrowanie ruchem treści wiersza Krzysztofa Sąsiadka (zabawy paluszkowe).  

Wszystkie pieski spały (zaciśnięta dłoń).  

Pierwszy obudził się ten mały (otwieramy mały palec).  

Mały obudził średniego, który spał obok niego (otwieramy drugi palec).  

Gdy średni już nie spał, to duży też przestał (otwieramy trzeci palec).  

Trzy pieski się bawiły, czwartego obudziły (otwieramy czwarty palec).  

Cztery pieski szczekały, piątemu spad nie dały (otwieramy kciuk i machamy całą dłonią).  

 

3. „Rola psa w życiu człowieka” - poznanie roli psów: ratownika, przewodnika, pasterskiego  

i tropiciela w życiu człowieka.  

https://psy-pies.com/artykul/psy-ratownicze,139.html 

 

4. „Jak traktowane są zwierzęta"- praca z obrazkiem. 

Rodzic prezentuje dziecku ilustracje. Zachęca, aby spróbowało opisać to, co się na nich  

znajduje. Następnie, prosi by określiło zachowanie dzieci z ilustracji. Dziecko umieszcza  

ilustracje odpowiednio pod czerwoną i zieloną buźką. Jak łatwo się domyślić, czerwona 

buźka oznacza negatywne, a zielona-pozytywne zachowania ludzi wobec zwierząt.  

Załącznik nr 6 „Czworonożni przyjaciele” 

 

5. „Pieski jedzą kości”- zabawa ruchowa z papierowymi talerzykami.  

Dziecko zamienia się w pieska, spaceruje po pokoju między rozłożonymi talerzykami. Na  

pauzę w muzyce, podchodzi do najbliższego talerzyka - miski i udaje, że je z niej kościki. 

 

6. „Piesek” – praca plastyczna z wykorzystaniem kreatywnych patyczków. Zapoznanie  

dzieci ze sposobem wykonania pracy. 

https://pl.pinterest.com/pin/119626933842225950/?nic_v1=1ahgM3G8mzRC6l9biPJxA

%2BIvDT4UuQuShdUTXr3FvdGqjPdl9ljhwPAkNtQ2TCaOhI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TG3nlS2gI7k
https://psy-pies.com/artykul/psy-ratownicze,139.html
https://pl.pinterest.com/pin/119626933842225950/?nic_v1=1ahgM3G8mzRC6l9biPJxA%2BIvDT4UuQuShdUTXr3FvdGqjPdl9ljhwPAkNtQ2TCaOhI
https://pl.pinterest.com/pin/119626933842225950/?nic_v1=1ahgM3G8mzRC6l9biPJxA%2BIvDT4UuQuShdUTXr3FvdGqjPdl9ljhwPAkNtQ2TCaOhI


17.04.2020 – piątek 

1. „Jak miauczą kotki małe i duże?” – ćwiczenia ortofoniczne. Ćwiczenia mięśni narządów 

mowy na zgłoskach: miau, hau. Okazjonalnie poznanie wieloznaczności wyrazu: kotki.  

https://www.youtube.com/watch?v=Jx_kz3_Llr8 

https://www.youtube.com/watch?v=mRq7urXl5xQ 

 

2. „Kotek” – zabawa paluszkowa 

Umył kotek łapki (pocieramy dłonią o dłoń) 

Umył kotek nosek (głaszczemy nos) 

Więc mu na śniadanie, miskę mleka niosę (ręce składamy w łódeczkę) 

Myję Julcia rączki (pocieramy dłońmi) 

Buzia – aż się świeci (głaszczemy policzki) 

Czysty chce być kotek, cóż dopiero dzieci (rozkładamy ręce). 

 

3. „Koty i myszy” – zabawa z elementem biegu. Zwracanie uwagi na bieg bez potrąceń. 

 

4. „Własny kąt”- omówienie miejsc, w których zwierzęta domowe wypoczywają. 

Przyporządkowywanie do ilustracji-miejsc wypoczynku zwierząt,  obrazków odpowiednich 

zwierząt.   

Załącznik nr 7 „Własny kąt” 

  

5. „Doprowadź  zwierzęta do jego domu”  - ćwiczenie grafomotoryczne, rysowanie po 

śladzie szlaczków. 

Załącznik nr 8 „Szlaczki” 
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Załącznik nr 1a 

 

 

 



Załącznik nr 1b 

 

 

 



Załącznik nr 2 

  

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 



Załącznik nr 4 

  

 

 



Załącznik nr 5 

 



 



Załącznik nr 6 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 7 

  

 

 



 

 

 

 



Załącznik nr 8 

 



 

 


