
TYDZIEŃ V.  15 kwiecień 2020 r. (środa) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie w Środę Oktawy Wielkanocy  

i zapraszam do wspólnej pracy. Na początek pomódlmy się słowami z utworu: 

„Moje pierwsze modlitwy” Lois. Rock. 

„Boże spraw aby ten dzień nowy  

Był dla mnie dobry i wyjątkowy. 

Chciałbym nauczyć się czegoś nowego 

Chciałbym powiedzieć coś dobrego. 

Chciałbym dowiedzieć się czegoś mądrego 

I chciałbym zrobić coś niezwykłego. 

Boże spraw aby ten dzień nowy 

Był dla mnie dobry i wyjątkowy.” 

I wspólna modlitwa „Zdrowaś Maryjo” oraz „Aniele Boże”. 

 

Jesteśmy w tematyce tygodnia: „ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM 

PODWÓRKU” 

Temat dzisiejszego dnia to: „ODGŁOSY WIEJSKIEGO PODWÓRKA” 

■  Ćwiczenia o poranku, one już były ale to nie szkodzi, ponieważ te ćwiczenia 

zwiększą sprawność fizyczną dziecka a przede wszystkim mięśnie brzucha, 

mięśnie grzbietu, ćwiczenie koordynacji ruchowej.  

1. „Poranek na wsi” – leżenie na brzuchu z rękami pod głową, na dźwięk 

tamburyna lub innego instrumentu muzycznego rozprostowanie rąk  

i uniesienie ich wraz z nogami nad podłogę.  

2. „Koty się budzą” – klęk podparty, dolny odcinek kręgosłupa „wpychamy” 

mocno w podłogę, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Głowę podnosimy.  

Na hasło „koci grzbiet” górny odcinek kręgosłupa „wypychamy” w górę tak, 

aby powstał swego rodzaju garb, głowę chowamy między ramionami. 

3. „Koniki” – bieg po obwodzie koła (uderzanie piętami o pośladki). 

4. „Przenosimy jajka” – pozycja stojąca na obwodzie koła, podawanie np. 

woreczków gimnastycznych lub innych przedmiotów, które mamy w domu, 

do drugiej osoby po prawej stronie, tylko prawą ręką. Powtórzenie czynności  

z lewą ręką i w lewą stronę. 

5. „Sadzimy w polu” – pozycja stojąca w rozkroku, skłon do prawej nogi, 

wyprost, skłon do lewej nogi, wyprost. Powtórzenie 4 razy. 

6. „Króliki skaczą” – przeskakiwanie nad woreczkiem z prawej strony na lewą  

i z powrotem. 



7. „Idą kaczki” – marsz na ugiętych nogach. 

8. „Idą krowy” – marsz na czworaka. 

9.  „Zwierzęta piją wodę” – skłony do przodu z pozycji siadu skrzyżnego  

w kierunku rozłożonego na podłodze woreczka tak, aby dotknąć czołem 

podłogi. 

10.  „Zwierzęta do stodoły” – dziecko naśladują chód wybranego przez siebie 

zwierzątka z wiejskiego podwórka. Na dźwięk bębenka siada w siadzie 

skrzyżnym w wyznaczonym miejscu. Na dźwięk tamburyna spaceruje dalej. 

Powtórzenie 4 razy. 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych po zabawie  

i przed posiłkami, czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

 

 ■  „Zwierzęta w gospodarstwie”  

https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30 

Zachęcam do odwiedzenia tego linku, aby posłuchać odgłosów różnych zwierząt 

domowych i obejrzeć jak wyglądają. Może się okazać, że ktoś nie zna jakiegoś 

zwierzątka.  

Po obejrzeniu filmiku postarajcie się zapamiętać odgłosy zwierząt i spróbować 

opisać jak wyglądają poszczególne zwierzęta. 

 

■   „Stary Donald farmę miał”  

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA 

– zabawa muzyczna do piosenki.  

Spróbujcie ustawić się w kole i wspólnie śpiewać piosenkę, poruszając się  

w wybrany sposób w jedną stronę (np. krokiem dostawnym, skacząc na jednej 

nodze, podnosząc wysoko kolana i klaszcząc pod nimi).  

Gdy nauczycie się tekstu piosenki, podzielcie się na trzy zespoły.  

Pierwszy zespół śpiewa pierwszy wers, drugi zespół śpiewa drugi wers, trzeci 

zespół śpiewa trzeci i czwarty wers, wszyscy śpiewają ostatni wers.  

W dalszej części zabawy proponujecie kolejne zwrotki o innych zwierzętach. 

Zabawę można poprowadzić w języku angielskim.  

„Stary Donald farmę miał”.  

sł. i muz. tradycyjne  

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!  

Na tej farmie pieska miał ija, ija, oł!  

Słychać hau, hau tu, hau, hau tam,  

https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30
https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA


Hau tu, hau tam, wszędzie hau, hau,  

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!  

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!  

Na tej farmie krowy miał ija, ija, oł!  

Słychać mu, mu tu, mu, mu tam,  

Mu tu, mu tam, wszędzie mu, mu,  

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!  

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!  

Na tej farmie kaczki miał ija, ija, oł!  

Słychać kwa, kwa tu, kwa, kwa tam,  

Kwa tu, kwa tam, wszędzie kwa, kwa,  

Stary Donald farmę miał ija, ija oł! 

A teraz wersja w języku angielskim: 

„Old MacDonald had a farm”. 

sł. i muz. tradycyjne  

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. 

And on that farm he had a dog, E-I-E-I-O.  

With a woof-woof here and a woof-woof there  

Here a woof, there a woof, everywhere a woof-woof.  

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.  

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.  

And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O.  

With a moo here and a moo there  

Here a moo, there a moo, everywhere a moo.  

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.  

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.  

And on that farm he had a ducks, E-I-E-I-O.  

With a quack-quack here and a quack-quack there  

Here a quack-quack, there a quack-quack, everywhere a quack-quack.  

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. 

 

■ Czas na pracę plastyczną „Na wiejskim podwórku”.  

Potrzebne będą sztywne kartoniki lub pokrywki plastikowych pojemników oraz 

plastelina. Proszę, ulepcie z plasteliny makietę wiejskiego podwórka i zwierzęta 

gospodarskie.  

Podpowiem, że zwierzęta z plasteliny mogą wyglądać tak jak na poniższych 

obrazkach. 



 

 

 

 

Po skończonej pracy opowiedzcie swoim domownikom, co przedstawiają wasze 

prace. 

 



■ Proponuję teraz zabawę w kurki, pisklęta i jastrzębia. W pokoju należy 

wyznaczyć miejsce zabawy, kurnik oraz gniazdo jastrzębia – po jednej stronie 

kładziemy skakankę jako grzędę, a po drugiej obręcz – gniazdo. Wybieramy jedną 

osobę, która będzie jastrzębiem, a drugą która będzie kurą. Pozostałe osoby będą 

pisklętami. Osoba, która jest kurą wyprowadza pisklęta na podwórko, uczy 

grzebać w ziemi, dziobać ziarenka. Pisklęta naśladują ruchy kury. Na hasło: 

„Jastrząb leci” – pisklęta uciekają do kurnika na grzędę. To, które zostanie 

złapane przez jastrzębia, zamienia się z nim rolami. 

 

■ „Łap piłkę” – zabawa na orientację. Wszystkie osoby siadają w kole na dywanie 

lub podłodze. Wybrana osoba rzuca piłkę do innej wybranej osoby, podając przy 

tym nazwę zwierzęcia. Dziecko łapie piłkę i naśladuje głos wskazanego 

zwierzęcia. Następnie rzuca piłkę do kolejnej osoby, również podając nazwę 

zwierzęcia. Z czasem zwiększamy tempo zabawy. 

 

■  Zabawa matematyczna „Liczymy zwierzęta”.  

Potrzebne będą liczmany, np. nakrętki po napojach. Za chwilę usłyszycie treść 

zadań i musicie dokonać obliczeń za pomocą liczmanów.  

Przykładowe zadania (dodawanie w zakresie 10): 

1. W gospodarstwie były 4 kury i 5 kaczek. Ile ptaków było w gospodarstwie?  

2. Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 2 pisklęta, chwilę później – 4 

pisklęta, a po kolejnej chwili – jeszcze 1. Ile piskląt się wykluło?  

3. Na łące pasły się 2 duże krowy i 1 mały cielak. Ile krów było na łące?  

4. W stajni stały snopki siana: 1 pod drzwiami, 2 przy prawej ścianie, 4 przy lewej 

ścianie. Ile snopków siana stało w stajni? 

5. Na wiosnę w gospodarstwie urodziło się jedno źrebię, dwoje cieląt, cztery 

kurczęta i dwa koty. Ile zwierząt urodziło się na wiosnę w gospodarstwie? 

 

■ Praca z Kartą Pracy cz.3 - str. 37a. 

Widzimy obrazek – gospodarstwo domowe. Przyjrzyjcie się temu obrazkowi  

i powiedzcie, jakie tam widzicie zwierzęta?  

Pod ilustracją są przedstawione zwierzęta i kratki, w które należy wpisać liczby, 

np. jeden kot szary i jeden kot rudy to razem dwa koty. A pod spodem działanie: 

1 + 1 = 2 

 



■ Praca z Kartą Pracy cz.3 - str. 37b. - to ćwiczenie umiejętności planowania 

własnej pracy. Należy dorysować brakujące części do już istniejących.  

Popatrzcie jakie zwierzę narysowaliście i pod spodem korzystając z naklejek ze 

środka książki (Karta 37) nalepcie wyraz oznaczający odgłos, który wydaje 

przedstawione zwierzę. 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz owocnej i miłej pracy! 

Przypominam o konkursie na „Najładniejszą zakładkę do książki”.  

Zdjęcia zakładek należy przesłać do 24 kwietnia 2020 r. na adres e-mail 

bibliotekaprzedszkolaka@o2.pl.  
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