
Propozycje zajęć i zabaw od 14.04.2020r.-17.04.2020r. 

 

Tematyka: 

Mieszkańcy wiejskiego podwórka. 

 

Realizacja obszarów edukacyjnych: 

 

Obszar 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 4,5,8,9 

Obszar 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,19 

 

Wtorek 14.04.2020r. 

 

Dzisiejsze zajęcia proponują od wykonania kilku zabaw ruchowych. 

Wszystkie zabawy dzieci poznały już na poprzednich zajęciach ruchowych. Tym sposobem 

utrwalimy sobie poznane ostatnio zabawy ruchowe. 

 

ZABAWY RUCHOWYCH DLA DZIECI - ZESTAW XV 

 Zabawa orientacyjno – porządkowa: „Kot jest, kota nie ma” – na zapowiedź „Kot 

jest” dzieci myszki obejmują kolana, głowa nisko opuszczona. Na zapowiedź „Kota nie 

ma” myszki biegają swobodnie w różnych kierunkach, omijając się zręcznie. Powtórzyć 

3x.  

 Ćwiczenia wieloznaczne i porządkowe: dzieci chodzą po „sadzie” i zbierają jabłka 
– skłony w dół i wyprosty.  

 Ćwiczenia tułowia – skłony boczne „Drzewami kołysze wiatr”. Dzieci stoją w 

rozkroku, ręce luźno wzdłuż ciała. Wolne rytmiczne skłony w lewo, w prawo. Po kilku 

skłonach – wyprost (wiatr przestał wiać i nie kołysze drzewami). Powtórzyć 3x  

 Ćwiczenia z elementami czworakowania „Drabina”- dzieci wspinają się po drabinie 

po jabłka, które rosną wysoko. Prawidłowy marsz na czworakach w przód, następnie 

wyprost i sięganie po jabłka rosnące wysoko prawą i lewą ręką. Powtórzyć 3x. 

  Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Puste kosze, pełne kosze” dzieci wykonują 

przysiad podparty, na zapowiedź nauczyciela „puste kosze” prostują się , rozkładają ręce 

w bok; na zapowiedź „pełne kosze” wykonują powtórnie przysiad podparty. Powtórzyć 

3x.  

 Zabawa bieżna – „Samochody” – dzieci (samochody) jeżdżą po sali w dowolnym 

tempie. Nauczycielka pokazuje kolorowe krążki – światła drogowe. Dzieci reagują – 

czerwony krążek – stoją, zielony – jadą. 

 Ćwiczenia uspokajające. Marsz zwykły i we wspięciu, marsz na zewnętrznych i 

wewnętrznych krawędziach stóp.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 15.04.2020 r. 

1. Nauka I zwrotki piosenki pt.: „Dziadek fajną farmę miał”.  

 

„Dziadek fajną farmę miał” 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo, 

Kurki na niej hodował, ijaijaoooo, 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo 

Krówki na niej hodował, ijaijaoooo, 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo, 

Świnkę na niej hodował, ijaijaoooo, 

Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo 

Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo, 

Kaczki kwakwa tu i kwakwa tam, 

Kwa tu, kwa tam, 

ciągle tylko kwaaa. 

Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

 

 



2. Poniżej załączam link do piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

 

3. Zabawa naśladowcza „Na wiejskim podwórku” 

Przebieg: Dzieci biegają w tempie podanym na bębenku. Zatrzymują się i na hasło: 

Pieski – chodzą na czworakach i naśladują szczekanie psa. Na hasło: Koniki – biegną, 

zatrzymują się i grzebią kopytkiem. Na hasło: Koguty – stają na jednej nodze i naśladują 

pianie koguta. 

 

4. 4. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach z wiejskiego podwórka– koń, krowa, kura, 

kogut, kaczka, pies, kot, świnia.  

Po każdej prawidłowo rozwiązanej zagadce wybrane dziecko pokazuje ilustrację 

odgadniętego zwierzęcia, a następnie cała grupa naśladuje jego głos. 

 

5. „Odgłosy zwierząt” – zabawa dydaktyczna rozwijająca percepcję słuchową. 

Dzieci siedzą na dywanie. Każdy trzyma kartonik z sylwetą zwierzątka. Dzieci słuchają 

odgłosów zwierząt z płyty CD. Które dziecko usłyszy głos swojego zwierzątka wstaje, a 

reszta dzieci dzieli odgadnięty wyraz na sylaby. np kacz-ka, ku-ra. 

 

Czwartek 16.04.20 r. 

Dzisiejsze zajęcia zaczniemy od zabawy powitalnej 

1. Zabawa powitalna „Witamy się jak wiejskie zwierzątka”- Dzieci stoją w kręgu. 

Nauczyciel wypowiada kolejne sposoby powitania: 

 

Powitajmy się jak pieski 

- hau, hau, hau 

Powitajmy się jak kotki 

- miau, miau, miau 

Powitajmy się jak kózki 

- mee, mee, mee 

Powitajmy się jak krówki 

- muuuuuuuuuu 

Ja witam ciebie, 

Ty witasz mnie (machamy do siebie ręką) 

1. „Co słychać na wsi” słuchanie wiersza W. Chotomskiej ilustrowanego obrazkami 

zwierząt, o których jest w nim mowa.  

 Naśladowanie głosów zwierząt, których nazwy wypowiada nauczyciel.  

 Po wysłuchaniu wiersza można omówić z dziećmi jego treść. 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q


Przykładowe pytania do wiersza: 

- Co słychać na wsi? 

- Jakie zwierzęta występowały w wierszu? 

 

„Co słychać we wsi” W. Chotomska 

Co słychać? Zależy gdzie 

Na łące słychać: Kle – kle! 

Na stawie: Kwa – kwa! 

Na polu: Kraaa! 

Przed kurnikiem: - Kukuryku! 

- Ko – ko – ko – ko – ko! w kurniku. 

Koło budy słychać: - Hau! 

A na progu – Miau! 

A co słychać w domu 

Nie powiem nikomu. 

2. „Zwierzęta" - zabawa ruchowo- ortofoniczna. 

Dzieci biegają po sali w rytm tamburyna. Gdy nauczyciel naśladuje głosy wybranych 

zwierząt wiejskich, dzieci podają ich nazwy (np. kura -kokoko, kogut -kukuryku, baran -

bebebe, piesek -hauhauhau, kotek -miaumiau). 

 

3. Gdzie kto mieszka ? – rozmowa przy ilustracjach. Próby nazywania domów i 

dopasowywania obrazków zwierząt. 

Kury, kogut – kurnik 

Świnki – chlew 

Koń – stajnia 

Krowa – obora 

Pies – buda 

 

4. Na koniec proponuję zabawę pt.: „Budujemy domki dla zwierząt” – zabawa 

konstrukcyjna.  

Każde dziecko wybiera sobie dowolną figurkę zwierzątka oraz kilka plastikowych patyczków 

(np. z gry Patyczaki). Zadaniem dzieci jest zbudowanie domku dla swojego zwierzątka. 

Nauczyciel podczas zabawy pyta dzieci: Jakie masz zwierzątko? Jak się nazywa domek, który 

budujesz?  

 

 

 



Piątek 17.04.20 r. 

Dzisiaj zaproponuję wykonanie pracy plastycznej nawiązującej tematycznie do wiejskiego 

podwórka i jego mieszkańców. 

1. „Owieczka”- praca plastyczna  

 Do wykonania pracy potrzebne będą: popcorn, torebka śniadaniowa, czarny karton, 

nożyczki, ruchome oczka, klej, zszywacz, zszywki, wata 

 

Etapy wykonania pracy plastycznej: 

 przygotowujemy popcorn wg pomysłu dziecka, 

  do torebki śniadaniowej wsypujemy gotowy popcorn, a następnie ją zawiązujemy, 

 z czarnego kartonu wycinamy szablon głowy baranka, 

 przyklejamy oczy oraz „grzywkę” z waty. 

 zszywaczem łączymy torebkę z głową baranka. 

 

 

 


