
Na wiejskim podwórku 

Rodzice i ich dzieci  
Zajęcia z dn. 14.04.2020 



1. Gimnastyka poranna 

 „Koniki grzebią ziemię” – poruszaj się po pokoju w rytm słyszanej melodii. Na przerwę w 
muzyce zatrzymaj się, stao na jednej nodze, a drugą naśladują jak koo grzebie w ziemi. 
 
„Rozmowy domowych ptaków” – spaceruj po pokoju w rytm słyszanej muzyki. Na pierwszą 
przerwę w muzyce zatrzymaj się, naśladuj kurę i głośno gdacz: ko, ko.  
Na drugą przerwę zatrzymaj się, naśladuj kaczkę i mów: kwa, kwa.  
Na trzecią przerwę naśladuj gęś: gę, gę, gę 
 
„Koguty” – naśladuj koguta. Ręce spled z tyłu i podskakuj na jednej nodze. 
„Kaczuszki” – poruszaj się po pokoju w przysiadzie trzymając dłonie na kostkach. 

https://www.youtube.com/watch?v=BmHHuxR3_pU Muzyka do zabaw: 

https://www.youtube.com/watch?v=BmHHuxR3_pU


2. „Czy wiesz co to za zwierzę?” – zabawa słuchowa. 
Obejrzyj film edukacyjny i próbuj odgadnąd zwierzę wiejskie po kształcie i odgłosie. 
https://www.youtube.com/watch?v=hO2a3KUBuzE 

 3. „Rodziny zwierząt” – nazywanie zwierząt dorosłych i młodych. 
Obejrzyj ilustracje przedstawiające zwierzęta hodowlane i ich młode. Nazwij je i 
powiedz czym pokryte jest ciało zwierzęcia. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=hO2a3KUBuzE
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4. „Zdrobnienia i zgrubienia” – zabawy językowe. 
Utwórz zdrobnienia i zgrubienia do podanych słów:  
Kogut               (kogucik, kogucisko) 

Byk                   (byczek, byczysko) 

Kot                   (kotek, kocisko) 

Krowa              (krówka, krówsko) 

5. „Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi” – film edukacyjny 
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 
Obejrzyj film a następnie wymieo zwierzęta, jakie zapamiętałeś/aś  i opisz ich wygląd. 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U


6.  „Kurczak” – łączenie elementów z papieru, praca plastyczna. 
Wykonaj kurczaka z rolki po papierze toaletowy i kolorowej bibuły lub papieru. 
 
Oklej rolkę po papierze żółtą bibułą lub papierem, lub pomaluj żółtą farbą. Następnie na 
górze rolki papieru przyklej pasek czerwonego papieru, tak, żeby wystawał ponad rolkę – 
to będzie grzebieo – natnij czerwony pasek pionowymi liniami od góry, żeby stworzyd 
frędzelki. Z pomaraoczowego papieru wytnij dziób i łapki i przyklej do żółtej części rolki. Z 
tyłu przyklej żółte piórko na ogon, a z przodu oczy. 

Do zobaczenia jutro  


