
DRODZY RODZICE,  
JEŚLI MACIE JAKIEŚ PYTANIA TO ZAPRASZAM DO KONTAKTU: 

pp4biedronki6@gmail.com 
                                                                                                                                             

15.04.2020 (środa) 
 

 Ranek: „Dzień dobry zwierzątka”- zabawa fabularyzowana usprawniająca 

narządy mowy 

 

Proszę czytać powoli i informować oraz pokazać dziecku, jakie ruchy języka(są 

zapisane w nawiasie) powinno wykonać. 

 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury 

w kurniku na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po 

wewnętrznej stronie), krowa i koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby i 

cofanie go do podniebienia miękkiego), a piesek w budzie (język w przedsionku 

jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów). 

Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i 

wysuwanie języka nie dotykając o zęby), rozejrzał się po podwórku (kierowanie 

języka w kąciki ust, przy szeroko otwartych ustach), wyskoczył na 

płot (unoszenie języka nad górną wargę) i głośno zapiał - kukuryku!! 

Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - ko!! Na śniadanie 

kurki zjadły ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu preparowanego wargami). 

Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!! Pobiegał w koło 

podwórka (usta szeroko otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). Zmęczył 

się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwanie szerokiego języka do brody). 

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!! Wypił 

mleczko z miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie 

miseczki). 

W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do przodu 

jak przy samogłosce u). 

Krowa zaryczała - muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, 

kląskanie). 

A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzień dobry). 

 

                                     Zajęcia główne: 
                                                                                                                       
 I. „Na wiejskim podwórku”- zmodyfikowany wiersz S. Kraszewskiego. 

 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 
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Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadziła swoje dzieciątko! 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

Wtem gospodarz konna furką wjechał prosto na podwórko. 

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

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

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Znalazło mamę każde dzieciątko! 
 

Jakie zwierzątka występowały w wierszu? 

Jak nazywa się dziecko krowy, konia, świnki, kurki, kaczki? 

Jak wyglądało cielątko, źrebiątko, prosiątko, kurczątku, kaczątko? 

 

 II. Kaczątko origami – praca plastyczna.  Proponuję wykonanie kaczątka 

techniką origami. Poniżej znajduje się link do strony, gdzie można zobaczyć 

sposób wykonania. Można też po prostu narysować zwierzątka występujące w 

wierszu. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3UYNq8L0M2s 
 

 

KARTY PRACY – 86 - 88 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3UYNq8L0M2s


 

16.04.2020 (czwartek) 

Dzień dobry! Zapraszamy  Was do wspólnej zabawy. 

1. Zapoznanie dzieci z  przysłowiami, które dotyczą 

zwierząt hodowanych na wsi: 

- Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. 

- Zapomniał wół, jak cielęciem był. 

- Koń ma cztery nogi i tak się potyka. 

- Pasuje jak wół do karety. 

- Nie kupuj kota w worku. 

- Przyczepić się jak rzep do psiego ogona. 

Spróbujcie wspólnie wyjaśnić znaczenie słów. 

 

2. Przeprowadzenie rozmowy o tym,  po co  hodujemy zwierzęta na wsi – przykładowe pytania: 

- Jakie znasz zwierzęta hodowane na wsi? 

- Po co mamy owce i barany na wsi? 

- Po co mamy gęsi, kury, kaczki? 

Rozwiąż poniższe karty: 

 



 

 

 



 

 

 



 

3. Czas na trochę ćwiczeń porannych: 

- Ćwiczenia głowy i szyi – Koń kiwa głową – dziecko w siadzie skrzyżnym, z rękami ułożonymi na 

kolanach, wykonuj  skłony głową w  przód i w tył z wydłużeniem szyi i lekkim przyciąganiem brody. 

- Ćwiczenia zręczności – Koń na biegunach – dziecko w siadzie skrzyżnym, chwyta za stopy od 

zewnętrznej strony, wygina plecy jak bieguny konia  - lekko huśta się w tył, na plecy i w przód, do 

siadu. 

- Ćwiczenia równowagi – Koń grzebie nogą – dziecko maszeruje z wysokim unoszeniem kolan. Na 

hasło Koń, zatrzymuje się, rży i grzebie nogą  - lekko uderza o podłogę palcami lewej i prawej stopy, 

na zmianę. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Poznajemy literę „F”: 

„F” – jak farby 

 

 

 

- Dzielimy słowo farby na sylaby,  na głoski. 

- Co słyszycie na początku słowa farby? 

- Podajemy inne przykłady słów rozpoczynających się głoską f (flaga, foka…), mających ją w 

środku (agrafka, delfin…) oraz na końcu ( elf, kilof…) 

- Z ilu głosek składa się słowo farby? 

- Budujemy schemat słowa farby 

     

 

- Określamy rodzaj głoski: 

 Wypowiadamy głoskę f długo: fffyyyy, 

Wypowiadamy głoskę f krótko: f,f,f,f, 

- Co możemy powiedzieć o tej głosce ( jest to spółgłoska) 

Zachęcamy do wykonania KART  PRACY : część 3, strony 82, 83, 84, 85. 

 

 

 

 

 

 

 



Jeśli mowa o farbach, to także o  kolorach – pora więc powtórzyć sobie kolory w  

j. niemieckim” 

 - czerwony – rot 

- zielony – grűn 

- niebieski – blau 

- żółty – gelb 

- różowy – rosa 

- pomarańczowy – orange 

- fioletowy – lila 

- czarny – schwartz 

 

 

Na zakończenie – zabawa „Dotknij”: 

 - Dziecko biega po dywanie. Gdy usłyszy umówiony sygnał (uderzenie w bębenek, domowa 

wersja – łyżką w garnek ☺), zatrzymuje się i dotyka w pokoju przedmiotu, w kolorze 

wymienionym przez rodzica ( można naprzemiennie podawać kolory w j. polskim i 

niemieckim). 

Miłego dnia! 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

17.04.2020 (piątek) 

 

Ranek: 

Zabawa ruchowa „Zwierzątka z zagrody”   - dziecko naśladuje ruchem 

sposób poruszania się oraz odgłosy wydawane przez zwierzęta, których nazwy 

wymienia mama lub tata. Później zamiana ról . Miłej zabawy!!! 

 

                                                              Zajęcia główne:                                                                            

I.  "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 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… 

Odpowiedz na pytania: 

1. Jakie zwierzęta mieszkały w wiosce? 

2. Jak zachowywały się w stosunku do siebie? Jakich magicznych słów 

         używały? 

3. Kto wkradł się na wiejskie podwórko? 

4. Jak zaczęły zachowywać się zwierzęta, gdy zapanowała nad nimi ZŁOŚĆ? 

5. Kto pomógł skłóconym zwierzętom? 

6. Jak wróżka próbowała pomóc zwierzętom? Co zrobiła? 

7. W jaki sposób ostatecznie zwierzęta pokonały Złość? W co się zmieniła? 

8. Jaki morał wynika z powyższego opowiadania? 

 

Zabawa ruchowa : Naśladuj ruchem wszystkie zwierzęta, które występowały w 

usłyszanym opowiadaniu. Zachęć do wspólnej zabawy rodziców i/lub 

rodzeństwo. 
 

 

II. Zabawy przy piosence : „W zagrodzie” 
*Wysłuchaj piosenki ( link poniżej) , spróbuj zaśpiewać refren. Jeśli masz ochotę 

dobierz się w pary z mamą, tatą lub rodzeństwem i zatańczcie dosuwając nogę 

do nogi i kołysząc się w rytm melodii. 
 

http://chomikuj.pl/marzena.w1/Dokumenty/PRZEDSZKOLE/PIOSENKI/wie*c

5*9b*2c+zwierz*c4*99ta/W+ZAGRODZIE,277898945.mp3(audio) 

 

Ref. W zagrodzie koło domu, 

gdzie pole, tam gdzie las, 

mieszka zwierząt kilkoro, 

każde swój pokój ma. 

Jest świnka różowiutka 

i kozy, kury są, 

jest kot i piesek bury, 

a w stajni konik rży. 

 

1. Pewnego dnia wieczorem, 

gdy słońce zaszło już, 

do kury przyszedł kotek, 

aż tu powstał wielki krzyk. 

Kura na jajkach siedzi, 

http://chomikuj.pl/marzena.w1/Dokumenty/PRZEDSZKOLE/PIOSENKI/wie*c5*9b*2c+zwierz*c4*99ta/W+ZAGRODZIE,277898945.mp3(audio
http://chomikuj.pl/marzena.w1/Dokumenty/PRZEDSZKOLE/PIOSENKI/wie*c5*9b*2c+zwierz*c4*99ta/W+ZAGRODZIE,277898945.mp3(audio


jest bardzo dumna z nich, 

a kot ten mały psotnik, 

łapką jedno jajko zbił. 

                                   Ref. W zagrodzie ... 

2. Przy budzie koło domu 

jest bardzo groźny pies, 

on bardzo głośno szczeka, 

kiedy obcy chce tu wejść. 

Jest czarny w białe plamki, 

i futro długie ma, 

pilnuje tu porządku, 

wszystkie ścieżki tutaj zna 

 

Pytania: 

1. Jakie zwierzęta mieszkały w zagrodzie? 

2. Kto przyszedł do kury? 

3. Co zrobił kot? 

4. Kto mieszka koło domu? 

5. Jak wygląda piesek? 

 

 

 

KARTY PRACY – 93 - 96 

 

 

 

 

 


