
14.04.2021r Temat: Na podwórku. 

1. Zapoznanie  z  wybranymi  popularnymi  przysłowiami,  których  bohaterami  są  zwierzęta;  

wyjaśnienie ich znaczenia. 

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. 

2. Zabawa ruchowa z elementem ortofonicznym – Głosy zwierząt. 

Dziecko porusza się przy muzyce (po pokoju). Na przerwę rodzic mówi nazwę  zwierzęcia, a dziecko 

naśladuje jego głos, odpowiednio modelując swój głos. Zwierzęta dorosłe naśladują grubym głosem, 

a młode – cienkim. 

3. Karta pracy, cz. 4, s. 9. 

Oglądanie obrazka, odszukiwanie na nim śladów zwierząt. Łączenie obrazków zwierząt z ich  

śladami. Czytanie z rodzicem nazw zwierząt. Naklejanie zdjęć zwierząt w odpowiednich miejscach. 

 

4.  Zabawa rozwijająca poczucie rytmu – Zagadki. 

Dziecko słucha zagadek Bożeny Formy, które recytuje Rodzic. 

Rodzic recytuje zagadki, dzieci rytmicznie wykonują ustalone gesty. 

Lubi głośno gdakać,                      naprzemiennie klaszczą, uderzają w swoje kolana 

kiedy zniesie jajko.                           (cała zagadka), 

Każdy wie, że jest stałą 

kurnika mieszkanką.    

        (kura)      

Zakręcony ogonek,                                  wykonują naprzemiennie cztery uderzenia dłońmi 

śmieszny ryjek ma                                           o podłogę, cztery razy klaszczą (cała zagadka), 

„Chrum, chrum – głośno woła – 

kto jedzenie da?”  

                    (świnka) 

Na przykład łaciate,                                                       przechodzą do pozycji stojącej, 



w oborze mieszkają.                                                  wykonują cztery uderzenia o kolana, 

Pasą się na łąkach,                                                     wykonują obrót wokół siebie, 

zdrowe mleko dają.                                                      wykonują cztery klaśnięcia, 

             (krowy) 

Nie pieje, nie gdacze,                                                   maszerują w miejscu, 

tylko głośno kwacze. 

Po stawie pływa.                                                      wykonują ruchy naśladujące pływanie, 

Jak się nazywa? 

              (kaczka) 

Grzebień ma na głowie,                                          przechodzą do siadu na piętach, wykonują 

                                                                                                      naprzemienne uderzanie: 

swoim głośnym pianiem                              raz w swoje kolana, następnie w kolana rodzica 

budzi na śniadanie.  

                     (kogut) 

5. Ćwiczenie wyprostne – Uwaga, lis! 
Dziecko jest kurą. Porusza się po całym pokoju w sposób charakterystyczny dla tych zwierząt. Na 

hasło: Lis, zatrzymuje się natychmiast w miejscu, prostuje plecy i stoi nieruchomo do chwili, aż 

usłyszy ponowne hasło: spacer, wydane przez rodzica. 

 

6.  Słuchanie piosenki Na wiejskim podwórku: 

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

 

 


