
ŚRODA 14.04.2021 

Temat : Na podwórku. 

• 5 lat – różowa str 66 

• 6 lat – miętowa str 62-63 

 

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. 
Rytmizowanie wybranego przysłowia; ilustrowanie go ruchem według pomysłów 

dzieci. 

 
 

2. Zabawa ruchowa z elementem ortofonicznym –Głosy zwierząt. 
Dziecko biega po pokoju, gdy rodzic wymienia nazwę zwierzęcia, zatrzymuje się i 

naśladuje jego głos. 

3. Ćwiczenia  https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

Dodatkowe ćwiczenia: 

Szyfonowe chustki w kolorach (lub wstążeczki) : czerwonym, zielonym, 

niebieskim, żółtym (liczba kolorów musi być parzysta) lub kolorowe kawałki 

krepiny, tamburyn – plastikowa butelka. N = RODZIC ☺ 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Wiosenny taniec. N. rozdaje dzieciom 

kolorowe szyfonowe chustki (np.: czerwone, zielone, niebieskie, żółte) lub 

kolorowe kawałki krepiny. Dzieci poruszają się po całej sali zgodnie z 

rytmem wygrywanym przez N. na tamburynie. Na przerwę w grze tworzą 

jednobarwne koła, które kręcą się raz w prawą, raz w lewą stronę – 

zgodnie z poleceniem N.  

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Wiosna maluje świat. Dzieci 

trzymają w obu dłoniach chustę (za jej przeciwległe rogi). Podnoszą ręce 

do góry i zataczają jak największe kręgi: raz w prawą, raz w lewą stronę. 

 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Układamy mosty. Dzieci 

układają z chust jednobarwne mosty (prosta linia, ułożona z chust w 



jednym kolorze). Następnie ustawiają się przed nimi i przechodzą przez 

nie, idąc stopa za stopą.  

• Ćwiczenie uspokajające – Kwiaty rosną. Dzieci stoją w rozsypce. Zwijają 

i ściskają chustę w jednej dłoni. Na sygnał N., uderzenie w tamburyn, 

powoli rozluźniają uścisk – kwiat powoli rośnie. Dzieci ściskają chustę raz 

jedną, raz drugą dłonią (jeśli chusta jest duża, dzieci ściskają ją oburącz).  

• Marsz z chustami po obwodzie koła. Dzieci maszerują po obwodzie koła. 

Liczą do czterech. Na cztery głośno wołają: Hej! i podnoszą rękę z chustą 

do góry. 

 

4. Utrwalenie piosenki „Na podwórku” z poniedziałku 12.04 

https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs 

5. Książka fioletowa część 4 . Strona 9 

Oglądanie obrazka, odszukiwanie na nim śladów zwierząt. Łączenie obrazków 

zwierząt z ich śladami. Czytanie z rodzicem(lub samodzielnie) nazw zwierząt. 

Naklejanie zdjęć zwierząt w odpowiednich miejscach. 

6. Zabawa  rozwijająca poczucie rytmu –Zagadki. 

Dziecko słucha zagadek , które recytuje rodzic. Powtarzają kilka razy za 

rodzicem kolejne wersy wybranej zagadki w nadanym przez rodzica rytmie. 

Rodzic recytuje zagadki, dziecko rytmicznie wykonuje ustalone gesty. Dziecko 

recytuje, równocześnie wykonując ustalone gesty: 

 

 
Lubi głośno gdakać,       naprzemiennie klaszcze, uderza w swoje kolana  
kiedy zniesie jajko.  
Każdy wie, że jest stałą  
kurnika mieszkanką.      (kura)  
 
 
Zakręcony ogonek,      wykonują naprzemiennie cztery uderzenia dłońmi  
śmieszny ryjek ma                                    o podłogę, cztery razy klaszczą  
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 o 
podłogę wszystkich wczesnym rankiem  
budzi na śniadanie.     (kogut) 
 

7. Koniki – piosenka do zabawy 
 

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

8. Podział nazw zwierząt na sylaby lub na głoski. 
Dzielą  nazwy na sylaby (5-latki) lub na głoski (6-latki).  
Przykładowe zdjęcia/ obrazki: kura, kogut, owca, baran, krowa, byk, kot, 
koza. 
 

9. Zabawa Co to za zwierzę?  
Określanie przez rodzica cech danego zwierzęcia, bez podawania jego 
nazwy. Odgadywanie nazw zwierząt przez dzieci.  
Np. To zwierzę ma białe pióra, długą szyję i woła: Gę, gę. (gęś)  
To zwierzę pilnuje podwórka i mieszka w budzie. (pies) 
 

10. Eksperyment - Malowanie na mleku � 
https://www.youtube.com/watch?v=MyrmqIZ8GYA 

 


