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Propozycje zajęć i zabaw od 20.04.2020r.-24.04.2020r.  

  

Tematyka:  

Mieszkańcy wiejskiego podwórka.  

 

Realizacja obszarów edukacyjnych: 

 

Obszar 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 4,5,7,8,9 

Obszar 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: 1,2,3,4,9,11 

Obszar 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka:4,5,6,7,8,9 

Obszar 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,19 

  

Poniedziałek 20.04.2020r.  
  

Dzisiejsze zajęcia proponują od zorganizowania miniteatrzyku na podstawie wiersza W. 

Chotomskiej pt.: „Co słychać na wiejskim podwórku?” 

1. „Miniteatrzyk” –  zabawa teatralna z sylwetami zwierząt, słuchanie wiersza i pokazywanie 

odpowiednich sylwet z naśladowaniem odgłosów. Dzieci dostają od nauczyciela sylwety 

zwierząt na patyczkach z taśmą klejącą bociana, kaczkę, wronę, koguta, kurę, psa, kota. 

Następnie nauczyciel jeszcze raz czyta wiersz W. Chotomskiej, a dzieci podczas słuchania 

podnoszą sylwetę odpowiedniego zwierzęcia i naśladują jego głos. Na koniec dzieci mogą 

swobodnie manipulować sylwetami i w parach odgrywać miniscenki teatralne. 

 

„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.  „Zwierzaki” – zabawa ruchowo-naśladowcza polegająca na naśladowaniu ruchów i odgłosów 

zwierząt z różnych ekosystemów. Nauczyciel zaprasza dzieci na wieś i opowiada, że znajdują się 

na łące, na której są bociany. Ptaki stoją, chodzą po łące. Nauczyciel proponuje ruch, a dzieci 

próbują naśladować chodzącego i stojącego na jednej nodze bociana. Następnie idą nad staw, 

gdzie pływają kaczki. Naśladują ich ruchy (pływanie, machanie skrzydłami) i głos. Na polu 
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spotykają wronę, naśladują jej głos i lecą na podwórko, gdzie jest kogut, kura, pies i kot. 

Naśladują po kolei ruchy i odgłosy wszystkich zwierząt. 

 

 

Wtorek 21.04.2020 r. 

Dzisiejsze zajęcia proponują od wykonania kilku zabaw ruchowych  według kolejnego zestawu 
zabaw ruchowych. 
 

ZABAWY RUCHOWYCH DLA DZIECI - ZESTAW XVI 

1. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Balonik”; ciasne koło z podaniem rąk.  

Powiększanie koła w rytm mówionego przez wychowawcę wiersza. Na słowa „no i trach” – przysiad. 

Powtórzyć x 3.   

2. Ćwiczenia wieloznaczne „Pranie”; mały rozkrok, pranie na tarce – skłony w dół z przysiadami 

sięganiem rękami do podłogi; „płukanie bielizny” – zamachy rękami w prawo i w lewo, „wyciąganie 

z wody” – wysokie wspięcie na palcach z wyrzuceniem ramion w górę (ćwiczenia korekcyjne z 

zakresu płaskie stopy), „wieszanie” – podskoki obunóż z wyrzutem ramion w górę, (ćwicz. 

korekcyjne j.w.). Powtórzyć x 3.  

3. Ćwiczenia rzutu „Kto potrafi?”; utworzenie koła, w środku usytuowanie obręczy lub 

narysowanie koła. Dzieci stojące po obwodzie koła rzucają do obręczy poduszkami rzutem 

dolnym, po czym 4 dzieci wyznaczonych odrzuca poduszki z obręczy i dzieci powtarzają 

ćwiczenie x 3.  

4. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych;  

 w siadzie skrzyżnym z poduszkami na głowie zrzucają poduszkę głową w przód, w tył, w 
lewo, - w prawo.  

 leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanach, stopy skierowane częścią podeszwową do sufitu, a 
na nich poduszki. Prostowanie i zginanie nóg tak, aby poduszka nie spadła.  

5. Ćwiczenia równoważne; marsz w koło z poduszkami na głowie.  

6. Zabawa bieżna „Koniki”; dzieci kładą poduszki na podłodze. Bieg swobodny koników między 

poduszkami ze zmianą tempa i rytmu na hasło: kłusem, stępa, cicho po piasku. Na dźwięk „prrr” 

dzieci zatrzymują się, wracają do stajni- w wyznaczone przez nauczyciela miejsce w sali.  
7. Ćwiczenia mięśni tułowia – „ukłon kapeluszem”. Dzieci z poduszkami maszerują pod ścianą. 

Siad skrzyżny przy ścianie –poduszki na głowie – to kapelusz. Dzieci wykonują ukłon – 
zdejmują poduszkę prawą ręką i sięgają nią daleko w prawo, skłaniając w tym kierunku głowę i 
tułów, po czym kładą poduszkę ponownie na głowie i powtarzają ćwiczenie w lewo.  

  

8. Rozsypka – siad skulny, głowa zbliżona do kolan – wydech, siad prosty, ramiona wzniesione w 

górę – wydech. Powtórzyć x 3.  
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Środa 22.04.2020 r.  

Dzisiejsze zajęcia zaczniemy od nauki pierwszej zwrotki piosenki pt. „Gdacze kura ko, ko”. 

1. Nauka piosenki pt. „Gdacze kura ko, ko”. Powtarzanie za nauczycielem słów piosenki na 

zasadzie echa. Następnie wysłuchanie piosenki i próba wspólnego śpiewania w grupie. 

 Po wysłuchaniu piosenki następuje mówienie z dziećmi treści piosenki oraz postaramy się  

rytmizować tekst piosenki. 

 Wyklaskiwanie rytmu refrenu wspólnie z nauczycielem. 

GDACZE KURA: KO KO KO 

 
Piosenka pt. : „Gdacze kura: ko ko ko” - wykonanie: Śpiewające Brzdące 

  

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, 
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Więc na karę kura za to zasługuje, 

Zasługuje. 

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! 

Poniżej przesyłam link do piosenki 

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

2. Zabawa ruchowa – „Kura i kurczątka” – dzieci chodzą, biegają na paluszkach przy 

dźwiękach trójkąta Są kurczętami, które chodzą po podwórku i wołają pi, pi, pi. Gdy 

usłyszą tamburyno uciekają do rodziców, gdyż grozi im niebezpieczeństwo, skrada się lis. 

Rodzice wołają ko, ko, ko... Dźwięki trójkąta zachęcają kurczęta do ponownego wyjścia 

na spacer po podwórku. 

3. Na koniec proponuję ćwiczenie oddechowe z piórkiem „Nie spadnij” 

Celem zabawy jest utrzymanie piórka w powietrzu tak długo, jak tylko się da! Nie ma 

ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę dmuchnięć czy głębokość wdechu. Pamiętajmy, że im  

wyżej piórko się wzniesie, tym mniej się napracujemy. 

 

Czwartek 23.04.2020 r. 

Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od zabawy dydaktycznej pt.: „ Czym się różnią książki? 

1. „Czym różnią się książki?”- zabawa dydaktyczna 

Nauczyciel prosi, aby po kolei dzieci podeszły do biblioteczki, która znajduje się w sali i 

wybrały po jednej książeczce. Następnie układają je na kocyku i rozmawiają o nich. 

 

- Czy wszystkie książki są takie same? 

- Jakiej wielkości mogą być książki? 

- Proszę wskazać jakąś dużą/ małą książkę. 

- Czy wszystkie książki mają taką samą grubość? 

- Proszę wskazać książkę, która jest gruba/cienka? 

- Czy wszystkie książki mają taki sam kolor? 

- Wskażcie jakąś książkę i powiedzcie, w jakim jest kolorze? 

 

2. „Gospodarstwo wiejskie” – oglądanie książek związanych z gospodarstwami wiejskimi, 

utrwalenie nazw „mieszkań” zwierząt i dostrzeżenie korzyści, jakie ma człowiek z hodowli 

zwierząt, rozmowa i dzielenie się doświadczeniami dzieci. Nauczyciel ogląda z dziećmi 

plakaty, obrazki, zdjęcia gospodarstwa wiejskiego. Nazywa miejsca i budynki: zagroda, 

stajnia, obora, kurnik, chlewik. Dzieci wymieniają zwierzęta, które tam mieszkają, oraz 

próbują określić, jakie korzyści ma człowiek, hodując na wsi zwierzęta. Nauczyciel 

prowadzi rozmowę, korzystając z doświadczeń dzieci związanych z wiejskim podwórkiem. 

 

3.  „Na wiejskim podwórku” – zabawa tematyczna, tworzenie gospodarstwa, układanie  

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY
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budynków z klocków, przyporządkowywanie figurek do miejsc zamieszkania. Nauczyciel 

organizuje z dziećmi zabawę w tworzenie gospodarstwa, podwórka wiejskiego. Z różnego 

rodzaju klocków dzieci budują zagrodę, stajnię, oborę i inne budynki. Gromadzą figurki 

wiejskich zwierząt i przydzielają je do odpowiednich miejsc. Podczas zabawy nauczyciel 

jeszcze raz zwraca uwagę na różne funkcje zwierząt w gospodarstwie, np. kura znosi jajka, 

kogut budzi o świcie, krowa daje mleko, pies pilnuje podwórka 

 

4. „Kolorowy płotek” – zabawa matematyczna, przeliczanie prostokątnych pasków i 

układanie z nich rytmów. Każde dziecko dostaje 3 papierowe paski w dwóch kolorach, czyli 

po 6 pasków. Dzieci przeliczają, ile mają prostokątów wspólnie z nauczycielem. Następnie 

białej kartce układają na przemian kolorowe paski i tworzą kolorowy płotek. 

 

 

Piątek 24.04.2020r. 

 

Dzisiaj wykonamy pracę plastyczną pt. : „Krowa” z talerzyka papierowego 

 

1. Aby wykonać krówkę potrzebujemy prostokątny papierowy talerzyk. Talerzyk należy 

pomalować czarną farbką tworząc łaty. Następnie z białej kartki papieru wycinamy 

kwadrat na głowę i z różowej kartki mniejszy na nos. Malujemy oczy i dziurki od 

nosa. Nogi wykonujemy z pociętej na 4 części rolki papieru toaletowego - 

pomalowanej na biało. Ogonek tworzymy z papieru, wełny, bądź sznurka. 
 
 

Materiały potrzebne do wykonania pracy plastycznej: 

 Prostokątny talerzyk papierowy 

 Czarna i biała farba plakatowa 

 Rolka papieru toaletowego 

 Sznurek, wełna 

 Biała i różowa kartka papieru a4 

 Nożyczki 

 Klej w sztyfcie 

 

 

 


