
 

 
  Drodzy Rodzice! Kochane dzieci! 

    Dziękujemy za nadesłane zdjęcia. Jak zawsze Wasze prace są piękne. 

Miło nam równieŜ zobaczyć Was na  fotografiach.  Będziemy się bardzo 

cieszyć z kolejnych nadesłanych przez Was zdjęć (wasze zabawy, prace 

plastyczne itp.). Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy.  

Zdjęcia moŜecie przesyłać zdjęcia na adres e-mail: pp4ol@interka.pl,  
a takŜe na adres e-mail: krasnoludkipp4@gmail.com  

 
Pozdrawiamy Was cieplutko, Ŝyczymy zdrowia  

i wytrwałości, mamy nadzieje Ŝe juŜ nie długo się 

spotkamy.  
 

 
W tym tygodniu zapraszamy do wspólnej zabawy pod hasłem 

„Wiosna na wsi” 
 

KaŜdy dzień zaczynajmy od PORANNEJ GIMNASTYKI ,  która doda dzieciom siły 
i energii do wspólnej zabawy. 

 
 
                                                                         Nasze propozycje: 
 

          PONIEDZIAŁEK – 20.04.2020 

   I  1.    Gimnastyka poranna 
     ● „Ogon pawia". 
Dziecko w postawie stojącej, unosi w górę wyprostowane ręce (dłonie stykają się wewnętrzną 
stroną). Na klaśnięcie rodzica, dziecko bardzo powoli opuszcza wyprostowane ręce: „paw rozkłada 
ogon". 
    ●  „Przestraszona kurka". Dziecko staje na jednej nodze i macha ramionami (skrzydłami) – 
„kurka przestraszyła się szczekającego  pieska". Zabawę powtarzamy kilka razy. 
  ●  „Konie w stajni".  Dziecko (konik) ustawia się pod ścianą (w stajni). Na hasło: "Konie na 
łąkę" - wychodzi i spaceruje po łące skubiąc trawę. Na hasło: „Konie, do stajni" - wraca do 
"stajni". Zabawę powtarzamy kilka razy. 
        
2. "Zwierzęta z wiejskiego podwórka" - dziecko wyszukuje w czasopismach i ksiąŜkach obrazki  
lub zdjęcia przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka. Podaje ich nazwy, wyróŜnia w 
nazwach  pierwszą głoskę (5-latki). Wypowiada się na temat mieszkańców wiejskiego podwórka. 
 
 
 
 

KRASNOLUDKI 



„Czyj to głos?” – zagadki  o zwierzętach.   https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE  
Po wysłuchaniu moŜemy poćwiczyć nasz narząd mowy poprzez naśladowanie wybranych zwierząt. 
Dziecko naśladuje – rodzic odgaduje i odwrotnie. Na pewno zabawa przyniesie Wam wiele radości  
i śmiechu ….  
        
   II 1. „W poszukiwaniu zieleni" - praca z obrazkiem. Wskazywanie w otoczeniu przyrodniczym 
wszystkiego   co ma kolor zielony. 
 Pomoce: obrazki przedstawiające las i łąkę.  

 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Rodzic prosi, aby dziecko zamknęło oczy i przypomniało sobie rzeczy, rośliny, zwierzęta, które są 
całe  zielone. Po wysłuchaniu wszystkich przykładów pyta: "W jakiej porze roku jest najwięcej 
koloru zielonego?", " W jakim miejscu wiosną moŜemy najczęściej zobaczyć kolor zielony?". Prosi o 
uzasadnienie odpowiedzi. 
          Rodzic pokazuje dziecku obrazki lasu i łąki w porze wiosennej. Dziecko wypowiada się na 
temat obrazków. 

   Zabawa "Gra w zielone"  
  Rodzic pyta dziecko: "Grasz w zielone?". Dziecko odpowiada: "Gram". Rodzic pyta: "Masz 
zielone?".  Dziecko odpowiada: "Mam", po czym pokazuje na swoim ubraniu kolor zielony. Jeśli 
dziecko nie ma na ubraniu koloru zielonego, to poszukuje go w swoim otoczeniu, np. wśród 
zabawek. 
          Zabawa ruchowa " śabki" . 
  Dziecko "skacze" jak Ŝabka. Na hasło "bocian" siedzi nieruchomo. Zabawę powtarzamy kilka 
razy. 

          KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.4, nr 60.  

 

          KARTA PRACY ( 4-LATKI) nr 1   
 

 
 
 

   2. "W magicznym, zielonym świecie" - zabawy plastyczne.    
   Pomoce: zielona farba, pędzelek, kartka. 
   Sposób wykonania:  Rodzic mówi zagadkę: 
         Taki kolor mają liście, 
         taki kolor trawa ma. 
         Taki kolor ma teŜ światło, 
         gdy po pasach idę ja. 
 
 Rodzic pyta: "O jakim kolorze była zagadka?". Proponuje dziecku wykonanie pracy na temat: 
"W magicznym, zielonym świecie". Przypomina, Ŝe kaŜdy namalowany na kartce element musi 



 mieć kolor zielony. Dziecko maluje na kartce wymyślony przez siebie magiczny, zielony świat.  
Stara się zapełnić całą powierzchnię kartki. Dziecko opowiada o tym, co namalował   Nadaje swojej 
pracy tytuł. 
 
 
        "Zwierzęta na wsi"- zabawa ruchowa  
 Dziecko biega. Na sygnał rodzica, zatrzymuje się i naśladuje dowolne zwierzę z wiejskiego 
podwórka.. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 
     III  "Zwierzęta z wiejskiego podwórka" - składanie obrazka w całość.  
 Pomoce: obrazki przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka (pocięte  na części), 
kartka, klej. Dziecko składa obrazki dowolnych zwierząt w  całość. UłoŜone obrazki nakleja na 
kartkę. 
 
         Zabawa ruchowa: "Piesek". 
 Rodzic wyznacza dziecku "pieskowi" miejsce na budę. Dziecko chodzi na czworakach. Na sygnał  
rodzica, wraca do budy. 
          

 WTOREK – 21.04.2020  
 
     I 1. "Wiejskie podwórko" - kolorowanie rysunku. 
 Pomoce: wyprawka karta M, kredki (5-latki) ,  
 
       KARTA PRACY ( 4-LATKI) nr 2 

 

     II 1. "Na wiejskim podwórku" - wierszyk 
            Obudziło się słoneczko,                                           - Proszę więcej się nie kłócić 
            zaświeciło tuŜ nad rzeczką                                       Kto jest mistrzem przebudzanek? 
            i promyczkiem pac! kogutka.                                    Niech rozstrzygnie pan baranek! 
           - Wstawaj śpiochu! Piej! Pobudka!                           Baran rzekł: 
           Dzieci wołają: - Wstawaj!                                         - Przestańcie skrzeczeć! 
           Lecz kogucik oczy mruŜy,                                         Budzik moŜe tylko beczeć! 
           chciałby pospać trochę dłuŜej...                                Beeee! I beeee! KaŜdego ranka, 
           - Niech zwierzątka zbudzi kotek,                               więc głosujcie na baranka! 
           który słodko śpi za płotem.                                       Przydreptała krówka w łaty. 
           Kot przeciąga się na ganku,                                      - Ja zamuczę! 
           - Lubię miauczeć o poranku...                                   Kto jest za tym? 
           Jak nie piśnie: - Miauuu! Pobudka!                         Muuuu tak miłe jest dla uszka, 
           Na to przybiegł pies z ogródka.                                Ŝe obudzi w mig leniuszka! 
           Warknął: - Słyszę kocie piski!                                  Przyczłapały Ŝółte kaczki, 
           AŜ mi kość uciekła z miski!                                       białe gąski i kurczaczki. 
           Hau! Hau! To najlepszy budzik,                               Wszyscy chcą od rana gdakać, 
           nawet świnki śpiochy zbudzi!                                   piszczeć, gęgać albo kwakać! 
          Świnki wyszły na podwórze,                                      Dość miał kogut tego krzyku. 
          - My teŜ chcemy śpiewać w chórze!                         Zapiał głośno: - Kukuryyykuuu! 
          Miauczki, szczeki, kukuryki                                      Wiecie, kto nas będzie budzić? 
          zamieniamy w śliczne kwiki!                                      Zwykły elektryczny budzik. 
         Wtem pojawił się kogucik. 

      



    Rozmowa na temat wiersza:          
         - Jakie zwierzęta występowały w przedstawieniu? 
         - Jaki problem miały zwierzęta? 
         - Jakie zdanie miały zwierzęta na temat porannej pobudki? 
         - Jak zakończyła się ta historia? 

         Zabawa ruchowa „Odgłosy z wiejskiego podwórza".  
 Rodzic podaje nazwę zwierzęcia, z wiejskiego podwórka np, pies, kura, kot, owca itd. Dziecko 
wychodzi   na środek pomieszczenia, porusza się w charakterystyczny dla tego zwierzęcia sposób  
i wydaje odpowiednie odgłosy. 
         KARTA PRACY  (5-latki):   cz.4, nr 62 - 63. 

      2. Czas na sport !!! Jak wiemy sport to zdrowie  - Gimnastyka dla smyka  
      Pomoce: gąbka do kąpieli. 
      * Zabawa orientacyjno - porządkowa. 
        Dziecko biega. Na sygnał rodzica kładzie gąbkę na róŜnych częściach ciała, wymienianych 
przez rodzica, np. na głowie, na barku, na karku, na ramieniu wyprostowanym w przód, w bok, na 
dłoni, pod kolanem,  na kolanie ugiętej nogi, na stopie itp. Dziecko przyjmuje taką pozycję, by 
gąbka nie spadła. 
      * Ćwiczenia szyi.  
        Dziecko stoi, na głowie ma gąbkę. Na sygnał rodzica zrzuca gąbkę do dloni ułoŜonych na 
wysokości pasa. W kolejnych powtórzeniach próbuje chwytać gąbkę jedną ręką, na zmianę - prawą, 
lewą. 
      * Ćwiczenia wyprostne połączone z ćwiczeniami nóg.  
        Dziecko stoi, trzyma gąbkę na głowie. Na sygnał rodzica wykonuje przysiad podparty, starając 
się,  by gąbka nie zsunęła się na podłogę i wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie wykonuje kilka 
razy. 
 
* Zabawa ruchowa z elementem czworakowania. 
        Dziecko ustawia się w pozycji na czworakach. Przed sobą kładzie gąbkę. Stara się ruchem 
ślizgowym   przesuwać gąbkę do przodu. 
      * Ćwiczenia oddechowe.  
        Dziecko maszeruje dookoła pomieszczenia, unosi gąbkę trzymaną w obu dłoniach przodem w 
górę,  wykonując wdech i opuszcza w dół - wykonując wydech.  
   
 
 III Ogl ądanie albumu, czasopism przedstawiających róŜne rasy koni. Słuchanie ciekawostek 
na temat koni. 
       Rodzic czyta dziecku ciekawostki na temat koni. Zapoznaje z nazwami ich umaszczenia, 
np.:kary, kasztan, gniady, wsazując jednocześnie konie na zdjęciach. 
        
Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania. 
       Pomoce: pojemnik lub kartonowe pudełko, piłka. 
       Rodzic wyznacza linie startu i mety. Na linii mety ustawia pojemnik lub kartonowe pudełko. 
Dziecko ustawia się na linii startu. Rzuca piłkę do pojemnika. JeŜeli rzut jest celny, przesuwamy 
linię mety z pudełkiem dalej.   
 
 

 

 



     ŚRODA – 22.04.2020 

   I 1. Zabawa  z sylabowaniem. „W zagrodzie"  
       Rodzic wymienia nazwy zwierząt.  Dziecko dzieli  je na sylaby np., klaszcząc 

        Zabawa ruchowa "Kurczątko".  
        Dziecko biega w pomieszczeniu. Na sygnał rodzica, dziecko zatrzymuje się i naśladuje  
        kurczątko. 

  II 1. "Kacz ęta, prosięta...konięta?" - słuchanie opowiadania M.Strękowskiej -Zaremby. 
        Pomoce: ksiąŜka s.62 - 65 (5-latki)              

 

           
 Olek, Ada i dziadkowie odwiedzili ciocię Anielę. Ciocia mieszka na wsi, daleko od miasta.  Ma tam 
własne gospodarstwo. Olek był kiedyś u cioci i zaprzyjaźnił się ze źrebakiem. Nie mógł się 
doczekać, kiedy zobaczy go ponownie. Ada jechała tam po raz pierwszy. Cieszyła się, Ŝe będzie 
mogła głaskać i karmić zwierzęta, które hoduje ciocia  Kiedy tylko stanęła na podwórku, 
wykrzyknęła. 
  - Mogę pogłaskać owieczkę? 
 Ciocia zatrzymała ją w ostatniej chwili. - Lepiej nie, to baran z twardymi rogami, nie lubi 
głaskania. Ada zrobiła krok w tył, ale juŜ po chwili biegła przez podwórko. 
  - Olek! Ciocia ma łabędzie! - piszczała zachwycona. 
  - Oj, Ado, Ado, to nie łabędzie! To gęsi! 
Olek aŜ za brzuch się złapał. Gęsi rozbiegły się w cztery strony świata, za to gąsior wyciągnął długą 
szyję, zasyczał groźnie i złapał dziobem za sznurowadło u buta Ady. 
   - Ty łobuzie, nie strasz mi gości! - skarciła go ciocia. Wzięła Adę za rękę. - Chodźmy do  
  kurnika. Zobaczysz kury i malutkie kurczęta. Jest teŜ gęś z gąsiętami i kaczka z kaczętami.  
 Będziesz mogła je głaskać bez problemów. 
Olek skrzywił się. Wolałby od razu pobiec do źrebaka. Dziadek musiał się tego domyślić, bo 
powiedział: 
 - Ada pójdzie z ciocią, babcia odpocznie w domu po podróŜy, a my zajrzymy do stajni.     
 Do koni i źrebaków. 
 Kiedy po godzinie wszyscy wrócili do domu, dzieci zasypały babcię opowieściami o swoich  
przygodach. 
- Źrebak się do mnie uśmiechnął! Poznał mnie! Pokazał wszystkie zęby w uśmiechu  i zawołał 



‘’I-haa!".  
  To na pewno znaczyło "dzień dobry"! - mówił uradowany Olek. 
- A mnie pocałowało prosię - chwaliła się Ada. 
 Ciocia potwierdziła. Gdy Ada pogłaskała wszystkie dwadzieścia kurcząt, dziesięć gąsiąt  
i pięć kacząt i poszły do chlewni. - " Tutaj są świnie z prosiętami" - uprzedziła ją ciocia. Wzięła 
jedno róŜowe prosię na ręce i podsunęła Adzie do pogłaskania. Prosię, niewiele  myśląc, trąciło 
Adę noskiem w policzek i chrząknęło. Ada była zachwycona. Potem odwiedziła owce z owieczkami 
 i barankami. Nie odwaŜyła się jednak na ich pogłaskanie, chociaŜ ciocia zapewniała, Ŝe owcze 
dzieci nawet te z małymi róŜkami,   nie są groźne. 
 Później, juz razem z dziadkiem i Olkiem, poszli do obory, do krów i cieląt.  Co się tam wydarzyło, 
tego dzieci nie opowiedziały. Zdradzę wam w tajemnicy, Ŝe jedna z krów pacnęła Adę ogonem 
 w nos. 
  - Nic nie mówicie o krowach? - zdziwiła się babcia. 
  - Bo krowie ogony brzydko pachną - wyjaśniła Ada, krzywiąc się przy tym okropnie. 
 - A wiesz, czego się dziś nauczyłam? - pospiesznie zmieniła temat. - Posłuchaj: dziecko kury 
 to kurczątko, gęsi - gąsiątko, kaczki - kaczątko, świnki - prosiątko, konia - źrebiątko,  
 a krowy - cielątko - wyliczyła. 
Ciekawe, dlaczego ciocia, dziadkowie i Olek śmiali się długo i głośno. 

 
 
       Rozmowa na temat opowiadania:   
       - Jakie zwierzęta hodowała ciocia na wsi? 
       - Z jakim zwierzątkiem zaprzyjaźnił się Olek? 
       - Co przydarzyło się Adzie u krów i cieląt? 
 
 
        Zabawa ruchowa  „Konik" .  
       Dziecko (konik) na sygnał rodzica "idzie stępa" (powoli, wysoko unosząc nogi), "porusza się 
kłusem" (biegnie na palcach, ale nie za szybko), "galopem" (biegnie szybko, na całych  
       stopach). Podczas poruszania się dziecko kląska językiem - naśladuje odgłos uderzania  
       końskich kopyt o ziemię.  

KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.4, nr 64, 65       

 KARTA PRACY (4-LATKI) nr 3   

  



   2. Zabawy przy piosence  „Gdacze kura: "ko, ko, ko" . 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uLdOAeIDqlE 
 
       1. 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! 

       2. Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, nie zamyka. 
          ChociaŜ przy niej kaŜdy uszy swe zatyka, swe zatyka. 
          Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, denerwuje.  
          Więc na karę kura za to zasługuje, zasługuje. 

       3. AŜ do kury raz policja przyjechała, przyjechała. 
           No i kurze za hałasy mandat dała, mandat dała. 
           Teraz kura cicho z Ŝalu gdacze w domu, gdacze w domu. 
           Na podwórzu nie przeszkadza juŜ nikomu, juŜ nikomu. 

   III  „Zgaduj - zgadula" - rozwiązywanie zagadek o zwierzętach z wiejskiego podwórka. 
        1. Bawię się w błocie. 
            Krzyczę: "Kwiku, kwiku". 
            Mieszkam w chlewiku. (świnka) 
  
        2. Często wołam: me, me, me. 
            Czy ktoś moją wełnę chce? (owca) 

       
  3. CięŜko pracuję na wsi cały dzień, 
            Odpoczywam w stajni  
            i nie jestem leń. (koń) 

        4. Tak cichutko chodzi, 
            Ŝe nikt go nie słyszy 
            i dlatego bardzo 
            boją się go myszy. (kot) 

        5. Chodzi po podwórku, 
            o ziarenka prosi.. 
            Siaduje na grzędzie, 
            pyszne jajka znosi. (kura) 
        
        6. Dobre ma zwyczaje 
            - ludziom mleko daje. (krowa) 

        7. Gdy wychodzisz z domu, 



            on na ciebie czeka. 
            Kiedy wrócisz znowu, 
            cieszy się i szczeka. (pies) 

        8. Dumny bardzo jest z ogona, 
            chociaŜ pawia nie pokona. 
            Nocuje zawsze w kurniku, 
            rankiem pieje: "Kukuryku!". (kogut) 
    
        9. Wytworny jest niebywale, 
            czerwone nosi korale. 
            Gdy na dworze ktoś mu stanie, 
            to usłyszysz.....gulgotanie. (indyk) 

      10. MoŜe być dzika, 
           moŜe teŜ domowa. 
           z jej miękkich piórek 
           jest kołdra puchowa. (gęś) 

      11. Lubi wodę i zielone, 
           nóŜki bardzo krzywe ma. 
           Gdy się zgubi, szuka mamy 
           krzycząc głośno: "kwa, kwa, kwa". (kaczka)  
 
     Zabawa ruchowa „Kura na grządkach". 
     Pomoce: klocki. 
     Rodzic układa klocki w rzędzie, jeden pod drugim. Są to grządki. Pod grządkami ustawia    
      się  dziecko (kura). Skacze obunóŜ pomiędzy grządkami. 
 

CZWARTEK – 23.04.2020 

 
  I.  Wspólny śpiew piosenki  „Gdacze kura: "ko, ko, ko" . 

Zabawa ruchowa „ŚcieŜka w ogrodzie". 
     Pomoce: klocki.  
 Przez środek pomieszczenia rodzic wyznacza ścieŜkę za pomocą klocków. Dziecko  
 swobodnie biega po wyznaczonej ścieŜce. Na sygnał rodzica zatrzymuje się i kolejno  wykonuje:  
     - powolne krąŜenia głową: najpierw w jedną stronę, następnie w drugą stronę   
     - przechodzi do przysiadu i zwija się w kłębek 
     - w podskokach obraca się wokół siebie. 

     II „Śniadanie" - słuchanie wiersza E. Stadtmuller. 
            Jedźmy na wieś - daję słowo,                           Kura chwali się od rana: 
            Ŝe tam moŜna podjeść zdrowo.                        - Zniosłam jajko, proszę pana! 
            JuŜ od rana białą rzeką                                    Proszę spojrzeć - to nie bajka. 
            wyśmienite płynie mleko.                                 Wprost od kury są te jajka! 
            Płynie do nas wprost od krowy,                         Jeszcze tylko kromka chleba 
            serek z niego będzie zdrowy.                            i do szczęścia nic nie trzeba. 

      
 



Rozmowa na temat wiersza:    
     - Dlaczego autor wiersza zachęca do wyjazdu na wieś? 
     - Z czego robi się serek? 
     - Czym chwaliła się kura? 
     - Jakie jeszcze inne zwierzęta moŜna spotkać na wiejskim podwórku? 

     Określanie znaczenia zwierząt dla człowieka.  
 Rodzic pyta dziecko: "Jak myślisz, po co ludzie hodują np. kury, gęsi, kaczki, konie?".  
Pytania zadaje kolejno. Uzupełnia wypowiedź dziecka. Zwraca uwagę na konieczność  
opiekowania się zwierzętami. 

     „Co nam dają zwierzęta?"  - rozpoznawanie pochodzenia wybranych produktów i   sposobów 
ich wykorzystania. 
     Pomoce: kłębek wełny, jajko, opakowanie po mleku, poduszka z pierza, pędzel, zdjęcia: krowy, 
konia, owcy, kury, gęsi. 
 Rodzic umieszcza przed dzieckiem kłębek wełny, jajko, opakowanie po mleku, poduszkę,  
 pędzel oraz zdjęcia: krowy, konia, owcy, kury, gęsi. Prosi, aby dziecko połączyło w pary  
 produkty ze zdjęciami zwierząt, od których pochodzą. Następnie pyta dziecko: "Co moŜemy  zrobić 
z mleka?" (jaja, pióra, wełna, włos koński). 

     Zabawa ruchowa „Co to za zwierzę?" . 
     Pomoce: zdjęcia zwierząt Ŝyjących na wsi. 
 Dziecko biega w dowolnych kierunkach. Na umówiony sygnał rodzic pokazuje dziecku jedno ze 
zdjęć zwierzęcia. Dziecko wydaje charakterystyczny dla zwierzęcia głos i porusza się w 
odpowiedni sposób. 
  
     KARTA PRACY  (5- LATKI):  cz.4, nr 66, 67. 

     KARTA PRACY ( 4-LATKI) nr 4   

 
 
2.  Czas na sport !!! Jak wiemy sport to zdrowie - Gimnastyka dla smyka 
           
      Pomoce: gąbka do kąpieli. 

      * Zabawa orientacyjno - porządkowa. 
   Dziecko biega. Na sygnał rodzica kładzie gąbkę na róŜnych częściach ciała, wymienianych  
  przez rodzica, np. na głowie, na barku, na karku, na ramieniu wyprostowanym  w przód,  
  w bok, na dłoni, pod kolanem, na kolanie ugiętej nogi, na stopie itp. Dziecko przyjmuje taka 
  pozycję, by gąbka nie spadła. 

      * Ćwiczenia szyi. 
  Dziecko stoi, na głowie ma gąbkę. Na sygnał rodzica zrzuca gąbkę do dłoni ułoŜonych na  
  wysokości pasa. W kolejnych powtórzeniach próbuje chwytać gąbkę jedną ręką, na zmianę - 
  prawą i lewą. 

      * Ćwiczenia wyprostne połączone z ćwiczeniami nóg. 
   Dziecko stoi, trzyma gąbkę na głowie. Na sygnał rodzica wykonuje przysiad podparty,  
     starając się, by gąbka nie zsunęła się na podłogę i wraca do pozycji wyjściowej.  
     Ćwiczenie wykonuje kilka razy. 

      * Zabawa ruchowa z elementem czworakowania. 



   Dziecko ustawia się w pozycji na czworakach. Przed sobą kładzie gąbkę. Stara się ruchem       
    ślizgowym przesuwać gąbkę do przodu. 

      * Ćwiczenia oddechowe. 
   Dziecko maszeruje dookoła pomieszczenia, unosi gąbkę trzymaną w obu dłoniach przodem w   
     górę, wykonując wdech i opuszcza w dół - wykonując wydech.   

    III  I.  „W wiejskiej zagrodzie" - lepienie zwierząt z plasteliny.   
         MoŜna stworzyć farmę:       https://www.youtube.com/watch?v=MHFIjSmd_nA  

     A o to nasza propozycja   
     Pomoce: plastelina, tektura, sztywny karton lub pudełko, bibuła: zielona i niebieska, noŜyczki,   
     klej, kolorowy papier. 
      Sposób wykonania: Dziecko z pomocą rodzica okleja tekturę zieloną bibułą. Następnie    
     lepi  z plasteliny sylwety zwierząt z wiejskiego podwórka i przelicza je. Poczym wspólnie    
      z rodzicem zastanawia się, w którym miejscu je umieścić. Wykonuje inne, potrzebne    
     elementy  wiejskiego podwórka. (np. płot, staw dla kaczek, drzewa, kwiaty itd.)  

Jak wyszły wam zwierzątka?  Wysyłajcie zdjęcia !!! 

   PIĄTEK – 24.04.2020 

    I 1. Kopiowanie, rysowanie i wycinananie sylwet zwierząt.  
    Pomoce: albumy, ksiąŜki, czasopisma przedstawiające zdjęcia zwierząt z wiejskiego 
     podwórka, kalka techniczna lub papier śniadaniowy, ołówek, noŜyczki, kartka, klej, kredki. 
   Dziecko z pomocą rodzica kopiuje sylwety zwierząt - dowolną ilość za pomocą kalki  
     technicznej. Następnie rysuje je na kartonie, wycina i nakleja na kartkę. Dziecko moŜe  
     dorysować na kartce róŜne elementy, według własnego pomysłu.  
 
    Zabawa ruchowa  „W wiejskiej zagrodzie".      
    Dziecko biega w dowolnych kierunkach. Na sygnał rodzica naśladuje dowolne zwierzę  
    z wiejskiej zagrody. 

    KARTA PRACY  (5-latki):  cz.4, nr 68.  

    II 1. „Na wiejskim podwórku" - zaj ęcia matematyczne.  
           Słuchanie wiersza W.Chotomskiej "Kaczki siedmioraczki".  
 
           Były sobie kaczki,                                   i gdzie jest ta kaczka? 
           kaczki przedszkolaczki.                           Trzecia kaczka wiozła 
           Pierwsza zobaczyła                                na taczce kabaczki. 
           na krzaczkach ślimaczki.                        Kabaczki! - bęc! - z taczki - 
           Weszła między krzaczki -                        i nie wdać kaczki. 
           i szukajcie kaczki.                                  Teraz głośno kwaczą 
           Druga chciała złowić                            kaczki przedszkolaczki: 
           na wędkę szczupaczka.                         - Ten, kto nas odnalazł, 
           Chlupnęło! Plusnęło! -                               dostanie buziaczki!    

  Rozmowa na temat wiersza: 
     - Gdzie schowała się pierwsza kaczka? 
      - Co chciała zrobić druga kaczka? 
      - Co wiozła na taczce trzecia kaczka 
 Dziecko przelicza ilość kaczek. Wynik pokazuje na palcach. 



        Zabawa „Kaczki i gęsi". (5-latki)   
  Pomoce: cztery sylwety kaczek, dwie sylwety gęsi, kartka i kredki w dwóch kolorach. 
  Umownie zamiast sylwet kaczek i gęsi, mogą być klocki np.Ŝółte i białe. 
 Rodzic układa obok sylwet kaczek sylwety gęsi. Dziecko liczy, ile jest kaczek i ile jest gęsi. Rysuje 
na kartce kredką w jednym kolorze tyle kropek, ile jest kaczek, a kredką w drugim kolorze tyle 
kropek, ile jest gęsi. Określa, których zwierząt jest więcej i o ile.  
 
        Zabawa „Kaczki i gęsi". (4-latki)  
 Pomoce: trzy sylwety kaczek, jedna sylweta gęsi, kartka i kredki w dwóch kolorach. 
 Umownie zamiast sylwet kaczek i gęsi, mogą być klocki, np.Ŝółte i białe. 
 Rodzic układa obok sylwet kaczek sylwetę gęsi. Dziecko liczy ile jest kaczek i ile jest  gęsi. Rysuje 
na kartce kredką w jednym kolorze tyle kropek, ile jest kaczek, a kredką w drugim kolorze tyle 
kropek, ile jest gęsi. Wynik pokazuje na palcach. 

 
    2. „Łaciata krówka"  - zajęcia plastyczne - techniczne. 
Dz.(5-latki)  Pomoce: wyprawka - karta 21, klej, noŜyczki, naklejki,  sylweta krowy, kredki, rolka 
z papieru toaletowego, papier zielony,  
 Rodzic wyjaśnia dziecku sposób wykonania pracy. Po wykonaniu pracy, dziecko moŜe nadać imię 
swojej krowie. 
 Dz.(4-latki) - Pomoce: klej, noŜyczki, sylweta krowy, kredki, rolka z papieru toaletowego, papier 
zielony  
 Dziecko koloruje sylwetę krowy kredkami. Wycina ją. Z pomocą rodzica  
 nakleja krowę na rolkę z papieru toaletowego. Na dole rolki nakleja kawałek zielonego   
 papieru, imitującego trawę. Dziecko moŜe nadać imię swojej krowie. 

             Oto nasza krówka .   

 

                 A jak wygląda wasze zwierzątko? 

 

 

 

 

 

        Zabawa ruchowa „Krowa"  Dziecko chodzi na czworakach. Na sygnał rodzica kładzie się na 
podłodze i naśladuje  przeŜuwanie trawy przez krowę. 
 
     III „Taniec z piórkami" - obserwowanie i naśladowanie gestów. 
 Pomoce: dwa sztuczne piórka lub kawałki waty. 
Rodzic daje dziecku piórka. Pokazuje dziecku róŜne ruchy. Dziecko trzymając po jednym 
piórku w dłoni, naśladuje rodzica. Na zakończenie zabawy, dziecko masuje piórkiem swoje    
przedramiona, dłonie, policzki i nos. 

     KARTA PRACY  (5-latki):  cz.4, nr 69.  
 
     KARTA PRACY ( 4-LATKI) nr 5 



Kolorowanki i  karty pracy  

 

 

 



 



 

 

 



KARTA PRACY (4-LATKI)  nr 1 

Rysuj po śladzie, a następnie pokoloruj obrazek 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

KARTA PRACY (4-LATKI) nr 2  

Nazwij zwierzątka i pokoloruj tyle ile masz lat. 

 
 
 



KARTA PRACY  (4-LATKI ) nr 3  

Połącz zdjęcia dorosłych zwierząt z wiejskiego podwórka z ich dziećmi. Nazwij 
mamy i ich dzieci. 

 

           



KARTA PRACY ( 4-LATKI) nr 4 

Rysuj po śladach od zwierząt do produktów, które dzięki nim otrzymujemy. Nazwij 
zwierzęta  produkty. Pokoloruj rysunki zwierząt 

 

 

 

 

 
 
 



KARTA PRACY ( 4-LATKI)  nr 5  

Dokończ rysować świnki, kurki i owieczki. Pokoloruj je. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


