
24.04.2020 r. Piątek 

Temat tygodnia: Wiosna na wsi  

Temat dnia: Rozmowy na wiejskim podwórku  

1. Zabawa rozwijająca swobodę ruchów – Różne zwierzęta. Dzieci maszerują do piosenki 

„Dziadek fajną farmę miał” – śpiewają i naśladują odgłosy i ruchy zwierząt występujących  

w piosence. 

2. Słuchanie wiersza Iwony Róży Salach „Bajka”. 

Zapraszam dzieci na bajkę, 

w której kot pali fajkę – pyku, pyku, pyk. 

Ja sama jej nie pamiętam, 

więc bajkę powiedzą zwierzęta. 

– Ko, ko – kokoszka zaczęła i szybko odfrunęła. 

– Kukuryku! – zapiał kogutek i jeszcze szybciej uciekł. 

– Gul, gul – indyki pisnęły. 

– Mee – potem kozy zaczęły. 

– Gę, gę – gąski zagęgały, lecz bajki mówić nie chciały. 

– Kwa, kwa – kaczki krzyknęły. 

– Kwi, kwi – świnki kwiknęły. 

– Muuu – głośno ryknęła krowa. 

– Beee – baran jej zawtórował. 

– Miau, miau – kotki zapiszczały. 

– Ihaha – koniki głos dały. 

– Hau, hau, hau – krzyknęły szczeniaczki. 

Głosów był wybór taki! 

Zwierzęta ryczały, beczały, kwakały, 

gdakały i piały, szczekały, gęgały, 

miauczały, lecz bajki nie powiedziały 

 

Rozmowa na temat wiersza, rodzic zadaje pytania: 

− Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?  

− Jakimi głosami odzywały się zwierzęta?  

− Dlaczego zwierzęta nie opowiedziały bajki? 

 



3. Zestaw ćwiczeń ruchowych- zabawy na świeżym powietrzu. 

- Zabawa ruchowa z elementem toczenia – Zabawy piesków. Potrzebna będzie piłka. 

Dziecko z rodzicem staje naprzeciwko siebie. Rodzic, który nie ma piłki staje w rozkroku. 

Dziecko, które ma piłkę, toczy ją po trawie tak, aby przetoczyła się między nogami partnera 

z pary. Następnie zamieniamy się rolami. 

- Oglądanie i porównywanie liści na krzewach lub na gałęziach drzew. Można użyć lupy. 

Dzieci oglądają liście na krzewach lub na gałęziach drzew, zwracają uwagę na podobieństwa 

i różnice. 

- Niespodzianka dla pieska – nawijanie wełny na rolkę. Usprawnianie mięśni drobnych 

palców. Dla każdego dziecka rolka po ręczniku papierowym, kawałki wełny, rolki po 

papierze toaletowym. Rodzic rozdaje dzieciom (pieskom) rolki, np. po ręcznikach 

jednorazowych, do których jest przymocowany koniec rozwiniętego kawałka wełny.  

Do drugiego końca wełny jest przywiązana rolka po papierze toaletowym – kość dla psa. 

Dzieci nawijają wełnę na rolkę, obracając ją palcami dookoła własnej osi – pieski starają się 

w jak najszybszym tempie zdobyć smakowitą kość. 

 

Miłego weekendu kochani!!   

 

 

 

 


