
ŚRODA – 07. 04. 2021                                               4 latki 

Temat: Na wiejskim podwórku  

1. Oglądanie obrazka, nazywanie zwierząt. 
    Ćwiczenia spostrzegawczości – Co tu nie pasuje?
 



2. Słuchanie wiersza Heleny Bechlerowej „Psotna świnka”

Rzekł kaczorek do gąsiorka:

- Świetnie się zabawić można!   

Patrz, kartofel wypadł z worka-

będzie z niego piłka nożna.

Leci piłka w różne strony: 

wyżej, niżej, w lewo, w prawo…

Patrzy indyk, kot i wrony,

Łatek szczeka: - Brawo, brawo!

Sroka ze wsi przyleciała,

Łebkiem kręci, dziób otwiera 

i rozgłasza po wsi całej: 

- Górą kaczki! Dwa do zera!

Nie skończyły się zawody, 

bo malutka Michalinka

otworzyła nagle chlewik 

i wypadła stamtąd świnka.

- Dość zabawy! – głośno rzekła, 

zjadła piłkę i – uciekła.



3. Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza.

- Kto jest mamą kaczorka, a kto – mamą gąsiorka?
- W co grały kaczki z gąskami?
- Co było piłką?
- Kto wygrywał?
- Kto przyglądał się grze?
- Co zrobiła sroka?
- Czy mecz się skończył? Dlaczego?

4. Zabawa ruchowo- naśladowcza „Naśladujemy zwierzęta z
     wiejskiego podwórka”

Dzieci naśladują ruchy i głosy zwierząt, np.: psa, kota, kaczki, kury, 
krowy…itp.
Dzieci biegają po pokoju. 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. Na hasło : „kotki” - spacerują, wyciągają 
grzbiet, piją mleko, miauczą.

5. Oglądanie filmu edukacyjnego „Gdzie ja mieszkam?”

- Obejrzyjcie film i odpowiedzcie na pytania: O jakich zwierzętach była 
mowa w bajce? Jak nazywały się ich domy?

Film znajdziecie pod tym adresem :

https://www.youtube.com/watch?v=1PD  3jNhefUA  

6. Ćwiczenia graficzne - dokończ rysowanie wybranego obrazka po 
przerywanych liniach ołówkiem i pokoloruj.  

Jeśli macie Państwo możliwość drukowania to proszę wydrukować 
dzieciom obrazki  do wykonania tego ćwiczenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA




CZWARTEK – 08. 04. 2021                                               4 latki 

Temat: Zwierzęta z wiejskiej zagrody

1. Zwierzęta i ich dzieci.

Dziś będziemy mówić o zwierzętach wiejskich i ich dzieciach. Proszę, 
aby dzieci po kolei wskazywały na zwierzątko i mówiło – nazwę 
mamy i jego dziecka. Rodzic pomaga, jeśli zajdzie taka konieczność. 

Królik - króliczki            Kot - kociątka

Koza - koźlątko              Koń - źrebaczek

Krowa - cielaczek          Owca - jagniątka

Świnia - prosiaczek        Pies - szczeniaki



2. „Jak się bawił kotek?” – zabawa ćwicząca zmysł równowagi.
Rodzic rozkłada na dywanie sznurek, imitujący poplątaną włóczkę. 
Dziecko stara się iść obok sznurka, tak jak jest rozwinięty. Na koniec 
zabawy może pozwijać ładnie sznurek.

3. Ćwiczenia logopedyczne – Koty i myszy. 

Polowanie. 
Dziecko to myszka, a rodzic to kotek. Na podłodze są rozłożone kółka do 
sersa – norki myszek. Kotek biega za myszką, ale jeśli myszka skryje się do 
norki, to jest nietykalna.



Kotek lubi mleko – gimnastyka buzi i języka.
Rodzic daje dziecku lusterko. Dziecko robi miny – smutnego kota, 
głodnego, wystraszonego kota, zmęczonego i wesołego kotka.
Śniadanie. 
Myszki siedzą w norkach, a kot – obok nich. Wszyscy jedzą śniadanie:
kotki piją mleko (dzieci wykonują ruchy językiem do przodu i do
tyłu), a myszki gryzą ser (dzieci wykonują ruchy dolną wargą i górną
wargą). Potem kotki naśladują myszki, a myszki – kotki. Po śniadaniu
wszystkie zwierzątka oblizują się dokładnie (wykonują okrężne ruchy
językiem po wargach w prawą i w lewą stronę). 

Śpiewanie. 
Najedzone zwierzątka wesoło sobie podśpiewują – myszki: pii... piii... piii... 
a kotki: miauu... miauu... miauu... 

Kołysanka. 
Myszki śpiewają kotkom na dobranoc: Aaa, kotki dwa... Kotki dołączają się 
do piosenki.

4. Pokoloruj jednakowo puzzle dorosłych zwierząt i ich dzieci.



5. Propozycje prac plastycznych.

 „Kura i kurczątka”

Malujemy jedną dłoń na brązowo odbijamy na kartce, po czym 
paluszek drugiej dłoni malujemy na żółto i również odbijamy. Po tych 
czynnościach dorysujemy dziób, łapki oczy. Można po wyschnięciu 
dorysować trawę lub dokleić zieloną bibułą, niebo pokolorować na 
niebiesko. 

 „Krowa z origami”

Wycinamy z białej kartki jedno duże koło, jedno średnie i dwa małe, 
z czarnej lub brązowej kartki cztery małe koła. Średnie koło 
przyklejamy w całości do kartki, pozostałe składamy na połowę. 
Jedną połowę kółka przyklejamy do kartki. Łączymy elementy czarną 
kredką tak aby wyszła szyja, ogon, nogi. Na białych elementach 
rysujemy czarne kropki, na głowie dorysujemy oczy, język, nos.



Piątek  – 09. 04. 2021                                                   4 latki 

Temat : Wiejska muzyka

1. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach 

Rodzic czyta dziecku zagadki. Zadaniem dziecka jest wskazać 
obrazek, który jest rozwiązaniem zagadki.

1) Pasie się na łące i długo przeżuwa,
          mówi : mu, mu, mu i …..się nazywa. 

2) Mruczy, miauczy, prycha,
          czasem pije mleko, czasem myszy szuka.

3) Chodzi po podwórku i grzebie łapkami,
          Kiedy zniesie jajko ko, ko, ko się chwali.

4) Małe żółte kuleczki
          dzieci kokoszeczki.

5) Chodzi po podwórku kukuryku woła,
          ma wspaniały ogon - to jego ozdoba.  

 



2. Zabawa ortofoniczna z wierszykiem  „Wiejska muzyka”
         J.  Porazińskiej  

Rodzic czyta wiersz, a gdy jest mowa o danym zwierzęciu, dziecko 
naśladuje jego głos. 

Kaczka kwacze  ( dziecko mówi kwa, kwa, kwa ),
kracze wrona    ( dziecko mówi kra, kra, kra ),
a gęś gęga   ( dziecko mówi gę, gę, gę )  przestraszona.
Koza meczy  ( meee, meee, meee ),
owca beczy  ( beee, beee, beee ),
a na płocie sroka skrzeczy ( trre, trre, trre ).
Wróbel ćwierka  ( ćwir, ćwir, ćwir ),
dzięcioł stuka  ( stuk-puk, stuk-puk, stuk-puk ),
a kukułka w lesie kuka  ( ku-ku, ku-ku, ku-ku )

3. Dowolny taniec przy piosence „Gdacze kura”

Piosenkę „Gdacze kura” znajdziecie na youtube  wpisując niżej 
podany link :

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

Piosenka jest bardzo rytmiczna, skoczna, energetyczna i ma prosty do 
zapamiętania refren. Bawcie się, tańczcie, śpiewajcie! 

Refren :
              Z rana ko, ko, ko,
              w nocy ko, ko, ko,
              przez dzień cały ko, ko,
              ciągle ko, ko, ko
              tylko ko, ko, ko
              na okrągło ko, ko, ko

4. Karta pracy – porozmawiajcie o tym dlaczego hodowane są 
zwierzęta w gospodarstwie. 

Jeśli macie Państwo możliwość drukowania to proszę wydrukować 
dzieciom karty pracy do kolorowania.

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