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Drodzy Rodzice i kochane Dzieci!

Witamy Was serdecznie w kolejnym tygodniu. Mamy nadzieję, że zabawy o 
wiośnie, jakie przygotowałyśmy dla Was w ubiegłym tygodniu, sprawiły Wam 
wiele radości i pomogły miło spędzić czas. Specjalnie dla Was utworzyłyśmy 
pocztę mailową, dzięki której będziemy mogli pozostać w kontakcie. Piszcie do 
nas i wysyłajcie zdjęcia z waszymi różnymi, ciekawymi aktywnościami. 
Tematem tego tygodnia będą: „Zwierzęta na wiejskim podwórku”, dlatego 
zachęcamy Was do wykonania pracy plastycznej dowolną techniką pt „Moje 
ulubione zwierzątko”. Pozdrawiamy Was cieplutko, tęsknimy i mamy nadzieję, 
że już niedługo spotkamy się w przedszkolu. 

Pani Marzenka i Pani Gienia

Data:30.03. – 03.04.2020

Temat: „Zwierzęta na wiejskim podwórku”

 Propozycje ćwiczeń porannych z piłką (lub kulką zrobioną z gazety):

- Zabawa ożywiająca. 

Rodzic włącza dowolną muzykę do, do której dziecko wymyśla swój układ taneczny. 
Na przerwę w muzyce dziecko szybko siada w siadzie skrzyżnym (pamiętaj o 
wyprostowanych plecach).

- Ćwiczenie tułowia.

Dziecko leży przodem, prostuje i łączy nogi. Piłkę trzyma w wyprostowanych rękach. 
Na klaśnięci rodzica, dziecko unosi piłkę w górę, jednocześnie lekko podnosząc 
tułów.

- Ćwiczenie mięśni brzucha.

Dziecko kładzie się na plecach, nogi ugięte w kolanach, stopy oparte na podłodze, 
piłkę trzyma w wyprostowanych rękach za głową. Na klaśnięcie rodzica dziecko 
unosi lekko tułów, przenosi ręce z piłką w przód i stara się dotknąć piłka kolan.

- Ćwiczenia tułowia – skręty, w parze z rodzicem lub rodzeństwem

Dziecko i rodzic siadają tyłem do siebie i podają sobie piłkę raz z prawej, a raz          
z lewej strony.

- Podskoki.

Dziecko kładzie sobie piłkę pomiędzy kolana i podskakuje obunóż do góry, tak aby 
piłka mu nie wypadła. Rodzic liczy podskoki. Potem zmiana ról.
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- Ćwiczenie z elementem równowagi.

Dzieci wolno chodzą po pokoju wysoko unosząc kolana. Na klaśnięcie rodzica, 
zatrzymują się i pod uniesioną nogą próbują przełożyć piłkę z jednej ręki do drugiej.

- Ćwiczenie uspokajające.

Wdech nosem, podnosimy ręce bokiem do góry. Wydech ustami, opuszczamy ręce 
na dół. Czynność powtarzamy kilka razy.

KOMU WSZYSTKIE ĆWICZENIA SIĘ UDAŁY TO…….. GRATULUJEMY!!! 

 Prezentacja multimedialna „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”

https://youtu.be/5cT69xkHVh8

 Rozmowa z dzieckiem na temat wsi, pracy rolnika, opieki nad 
zwierzętami (oglądanie książeczek i czasopism dostępnych w domu)

 W zagrodzie Małgosi – bajeczka ortofoniczna

Rodzic czyta treść bajeczki, a dziecko naśladuje odgłosy zwierząt.

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi
Każde zwierzątko o jedzenie prosi.
Piesek szczeka: hau, hau, hau.
Kotek miauczy: miau, miau, miau.
Kura gdacze: kod, ko, da.
Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa.
Gąska gęga: gę, gę, gę.
Ona też chce najeść się.
Owca beczy: be, be, be.
Koza muczy: me, me, me.
Indor gulaga: gul, gul, gul.
Krowa ryczy: mu, mu, mu.
Konik parska: prr, prr, prr.
A pies warczy: wrr, wrr, wrr.
I tak gra orkiestra ta, aż  Małgosia jeść im da.
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 Zagadki. Rodzic czyta dziecku zagadkę, a dziecko ją odgaduje.

Chodzi po podwórku
Woła kukuryku
On i jego przyjaciele mieszkają w kurniku ( kogut)

*Bawię się w błocie
Krzyczę:„Kwiku, kwiku”.
Mieszkam w chlewiku
(świnia)

*Dwa rogi, ogon mam.
Zdrowe mleko daję wam.
(krowa)

*Często wołam: me, me,
Czy ktoś wełnę moją chce?
(owca)

• Ciężko pracuję na wsi cały dzień.
Odpoczywam w stajni i nie jestem leń
(koń)

*Chodzę gęsiego, białe piórka mam
I po swojemu tak sobie gęgam. (gęś)

 Co nam dają zwierzęta? – zabawa dydaktyczna.

Dziecko losuje z koszyka poszczególne produkty takie jak: mleko, masło ser, jajka, 
wełna, szynka. Rozpoznaje je po dotyku, nazywa i odpowiada na pytanie, od 
jakiego zwierzęcia pochodzi dany produkt. Podział na sylaby, a kto potrafi to na 
głoski wylosowanych produktów 

 "Na wiejskim podwórku" bajka terapeutyczna Tatiany Jankiewicz  

Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na pięknej polanie otoczonej 
dębami znajdowała się wioska, a na jej skraju małe podwórko, na którym mieszkały 
zwierzęta. Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, różowe świnki, brodate 
kózki, żółte kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. Życie tam płynęło spokojnie, a 
zwierzątka żyły w wielkiej przyjaźni. Całe dnie spędzały na zabawach, figlach i 
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psotach. Były dla siebie miłe, dobre i uczynne, często mówiły proszę, przepraszam, 
dziękuję. Wszystkie zwierzęta bardzo się lubiły i pomagały sobie w trudnych 
chwilach. Zwierzątka dbały o swój wiejski ogródek, w którym rosły piękne, kolorowe 
kwiaty. Codziennie troszczyły się o nie, podlewały je, a one odwdzięczały się 
kolorami, jak tęcza i cudownym zapachem. I tak mijał dzień za dniem, miesiąc za 
miesiącem…
Pewnego dnia stało się coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła się ZŁOŚĆ. 
Niespostrzeżenie zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. Szeptała 
zwierzątkom niemiłe słówka, namawiała do kłótni. Od tego czasu na podwórku 
zapanował bałagan i hałas. Zwierzęta kłóciły się ze sobą – świnki wyzywały kózki, 
kaczki wyzywały kurki, a koniki podstawiały kopytka owieczkom i rżały ze śmiechu, 
gdy te przewracały się. Nie myślały o tym, że komuś może stać się krzywda. 
Zapominały o magicznych słowach. Nie potrafiły już bawić się razem, krzyczały na 
siebie, hałasowały i przestały uśmiechać się do siebie. Były dla siebie niemiłe, co 
bardzo cieszyło ZŁOŚĆ. Zwierzątka zapomniały również o swoim ogrodzie, o 
kwiatkach, pięknych jak tęcza, które powoli stawały się coraz brzydsze i już tak nie 
pachniały.
Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po całym świecie i dotarła do 
dobrej, wiosennej wróżki, która postanowiła pomóc zwaśnionym zwierzętom. 
Zasmuciła się bardzo ujrzawszy ogródek pełen zwiędniętych kwiatów oraz 
wykrzywione od złości miny zwierzątek. Czarodziejka prosiła zwierzęta, by zmieniły 
swoje postępowanie, prosiła ZŁOŚĆ, by ta opuściła wiejskie podwórko i odeszła 
daleko ,daleko…ale ani zwierzątka, ani ZŁOŚĆ nie słuchały jej. Wtedy wróżka 
podarowała zwierzętom magiczne pudełko i poprosiła, by złapały w nie ZŁOŚĆ. 
Zwierzątka bardzo ucieszyły się z prezentu ,ponieważ były już bardzo zmęczone 
ciągłymi kłótniami. Gdy ZŁOŚĆ spała, złapały ją i włożyły do pudełka. W pudełku 
Złość zamieniła się w coś miłego i przyjemnego, w coś, co pozwoliło zwierzętom 
zrozumieć, że o wiele przyjemniejsze jest życie w zgodzie, gdzie nie ma hałasu, 
kłótni i gdzie panuje przyjaźń…
Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek.

 Zabawy z literą Ł,ł (załącznik 1)

- Pokazanie dziecku nowej litery litery; 

- Rysowanie litery palcem po śladzie;

- Kreślenie litery na tacce posypanej mąką, kaszą lub cukrem;

- Rysowanie litery po śladzie;

- Wyszukiwanie w dowolnym tekście litery Ł,ł.
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 Układanie zagrody dla zwierzątek z dowolnych klocków lub patyczków. 

Zabawa zwierzątkami (jeśli ktoś nie ma zwierzątek, można je narysować samemu a potem 

wyciąć.

 Co jest w środku jajka? 

Rodzic wybija jajko. Oddziela białko od żółtka i nazywa te elementy.

 Eksperyment z jajkiem – zabawa badawcza (2 jajka, 2 szklanki, woda, 

ocet)

Dziecko do jednej szklanki nalewa wodę a do drugiej ocet. Do każdej szklanki wkłada jajko. 

Pozostawia je do następnego dnia. Wynik eksperymentu: Jajko, które było w occie zrobiło 

się gumowate (Ocet wchłonął cały wapń zawarty w skorupce. Jajko to można podświetlić, 

aby dziecko mogło dostrzec białko i żółtko)

 Wymyślenie i przyrządzenie potrawy z jajek. Zachęcamy do wysłania 
zdjęć i oczywiście przepisów

 Co to za zwierzę? – zabawa słuchowo-naśladowcza.

Rodzic naśladuje głos jakiegoś zwierzęcia wiejskiego , a dziecko odgaduje, co to za 
zwierzę. Potem zamiana ról.

 Praca plastyczna dowolną techniką „Moje ulubione zwierzątko”

Zachęcamy do zrobienia zdjęcia tej pracy i przesłanie jej na naszego maila.

 Gdzie jest zwierzątko?  - zabawa ciepło zimno  (pluszowe zwierzątko lub 
jakikolwiek pluszak)

Rodzic chowa pluszaka i za pomocą słów: ciepło, zimno nakierowuje dziecko do 
celu. Potem zamiana: dziecko chowa pluszaka, a rodzic musi go odnaleźć.

 Śpiewanie piosenki pt „Gdacze kura: ko, ko, ko (wykonanie: Śpiewające 
brzdące)

https://youtu.be/QPqALIknKwY
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Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze,
Ciągle gdacze,
A gdy gdacze to wysoko w górę skacze,
W górę skacze,
Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje,
Hałasuje,
I się niczym, ani nikim nie przejmuje,
Nie przejmuje.

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko,
W nocy ko, ko, ko, ko,
Przez dzień cały ko, ko, ko,
Ciągle ko, ko, ko, ko,
Tylko ko, ko, ko, ko,
Na okrągło ko, ko, ko!

Na podwórzu kura dzioba nie zamyka,
Nie zamyka,
Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka,
Swe zatyka,
Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje,
Denerwuje,
Więc na karę kura za to zasługuje,
Zasługuje.

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko,
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Załącznik 1
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