
 

Kwiecień: tydzień 3 

14.04.2020 – 17.04.2020 

Tematyka tygodnia: Wiosna na wsi 

 

Cele ogólne  

• wzbogacanie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi,  

• rozwijanie koncentracji uwagi,  

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,  

• budowanie poczucia własnej wartości, 

 • rozwijanie sprawności rąk. 

 

Cele operacyjne  

Dziecko:  

• rozpoznaje zwierzęta wiejskie przedstawione na obrazkach,  

• słucha z uwagą czytanego tekstu,  

• odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,  

 

Wtorek, 14.04. 2020 

Temat dnia: Zwierzęta na wsi 

Dzień dobry Skrzaciki! 

Co tam u Was słychać? Dziękuję Wam bardzo za Wasze zdjęcia i wykonane prace😊 

Wszystkie są przepiękne Jak minęły Wam święta?! Był u Was Zajączek Wielkanocny? 

Może ktoś  z Was dał radę go zobaczyć? 😊 

W tym tygodniu zajmiemy się tematyką zwierząt mieszkających na wsi 😊 Pośpiewamy, 

posłuchamy odgłosów wiejskich zwierząt i mam nadzieję, że będziemy się przy tym 

dobrze bawić - gotowi? Zaczynamy! 

Na początku zabawy możesz przywitać się z rodzicami naszą piosenką 😊 (na pewno im 

się spodoba!) Jestem pewna, że dobrze pamiętasz słowa: 

Wszyscy są, witam Was! 

Zaczynamy już czas! 

Jestem ja, jesteś Ty, 

Raz, dwa, trzy! 

Następnie proszę Cię , usiądź wygodnie i postaraj się uważnie wysłuchać 

opowiadania A. Widzowskiej Nauka pływania  



Ilustracje do opowiadania można zobaczyć na poniższej stronie:  

(zachęcam do ich obejrzenia) 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=62 

Nauka pływania 

Mały kaczorek Ptaś był najlepszym pływakiem na całym podwórku. Nawet kiedy spał, 

przez sen przebierał nóżkami jakby pływał w stawie. Nie musiał chodzić na basen ani brać 

lekcji pływania, bo gdy tylko wykluł się z jajka, od razu wskoczył do miski z wodą i 

zanurkował. Kaczorek myślał, że wszystkie zwierzęta są dobrymi pływakami: konie, psy, 

koty, krowy, świnie, króliki, a przede wszystkim kury. Pewnego dnia Ptaś ogłosił zawody 

pływackie w stawie nieopodal domu. Okazało się, że chętne do pływania były zwierzęta: 

pies Merduś, dwie kaczki bliźniaczki i żaba Kumcia. – Jak to? – zdziwił się kaczorek Ptaś. 

– A dlaczego nie przyszły świnki? – Świnki wolą kąpać swoje ryjki w korytku – wyjaśnił 

pies. – A konie i krowy? – One wolą brać prysznic na łące w czasie deszczu. – A króliki i 

koty? – dopytywał się Ptaś. – Uciekają na samą myśl o pływaniu w wodzie. – Całe szczęście, 

że jest chociaż kurczak – powiedział kaczorek, widząc stojącego nieopodal kurczaczka 

Pazurka. – Ale ja tylko przyszedłem popatrzeć… – szepnął kurczak. – Jak to? Nie chcesz 

zdobyć pierwszego miejsca w pływaniu? – zdziwił się Ptaś. – Chciałbym, ale… kurczaczki i 

kurki nie potrafią pływać. – Ja potrafię! – pisnęła żaba Kumcia, zakładając na głowę czepek 

kąpielowy. – Umiem pływać żabką, delfinem, kraulem i pieskiem – pochwaliła się. – 

Pieskiem to pływam ja! – oburzył się Merduś. Kaczorek Ptaś nie mógł uwierzyć, że kurczaki 

nie znają się na pływaniu. – Zaraz cię nauczę – powiedział i pokazał Pazurkowi, jak 

przebierać nóżkami i jak machać skrzydełkami. – A teraz wskakuj do stawu i pamiętaj, 

dziób unoś nad wodą! – Mama mi mówiła, żebym nigdy nie wchodził sam do wody – 

powiedział kurczaczek. – Eee tam, przecież nie jesteś tu sam, zobacz, ilu nas jest. – Ale ja 

się boję… – Nie bądź tchórzem. – Dajmy mu spokój – powiedział pies. – Ma prawo się bać. 

– Merduś ma rację – powiedziała żaba Kumcia. – Niech kurczak stoi i patrzy. – Wszystkie 

ptaki to superpływaki! – stwierdził rozgniewany kaczorek i chciał wepchnąć kurczaczka 

na siłę do wody. Na szczęście w pobliżu przechadzała się pani Gęś i w porę zauważyła 

niebezpieczeństwo. Osłoniła kurczaczka swoim białym skrzydłem i powiedziała: – Nie 

można nikogo do niczego zmuszać ani wpychać na siłę do wody. Pazurek mógłby się utopić! 

Rozumiesz, że to niebezpieczne? – Tak… – Czy ty, Ptasiu, umiesz latać tak wysoko jak 

orły? – Nie… – A gdyby orzeł chciał cię zepchnąć z wysokiej skały, żeby sprawdzić, czy 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=62


umiesz latać, to jak byś się czuł? – Bałbym się. – No widzisz. Jedni potrafią świetnie pływać, 

inni latać, ale nikt nie umie wszystkiego. – Przepraszam – szepnął zawstydzony Ptaś. – 

Brawo. To jest właśnie to, czego warto nauczyć wszystkich: słowa przepraszam. 

KONIEC 

 

Brawo! Jestem z Ciebie dumna!  

Pewnie wytrzymanie w skupieniu tak długiego czasu nie było dla Ciebie łatwe – więc 

proszę wstań i poskocz 5 razy jak najwyżej potrafisz a następnie wyciągnij ręce w górę i 

spróbuj dosięgnąć lampy.  

Teraz rodzice zadają Ci  kilka pytań na temat opowiadania: 

o Jakie zwierzę ogłosiło zawody pływackie? 

o Dlaczego nie wszystkie zwierzęta chciały brać w nich udział?  

o Kogo kaczorek Ptaś chciał nauczyć pływać?  

o Jak oceniacie zachowanie kaczorka? 

o Co powiedziała pani Gęś, osłaniając kurczaczka?  

o Co to znaczy, że nikt nie może nikogo do niczego zmuszać?  

Jeżeli nie będziesz znał odpowiedzi na któreś z pytań – nie martw się, rodzice z chęcią 

pomogą 😊 

Super poradziłeś/łaś sobie z tym zadaniem😊😊 

Brawo! A teraz zapraszam Cię do zabaw logopedycznych – mama lub tata będą 

pokazywać Ci ćwiczenia a Ty proszę postaraj się powtórzyć ćwiczenie za nimi😊 

Powodzenia! 

o Jedziemy na wieś – dzieci wibrują wargami – naśladują samochód jadący na wieś.  

o Konik – dzieci naśladują kląskanie konika: mocno przyklejają język ułożony 

szeroko przy podniebieniu i odklejają go zdecydowanym ruchem. Pracy języka 

towarzyszy praca warg, które raz są szeroko rozłożone, a raz ułożone w dziobek.  

o Krowa – dzieci naśladują ruchy żucia, poruszając dynamicznie żuchwą.  

o Kot oblizuje się po wypiciu mleka – dzieci przesuwają językiem po górnej i po dolnej 

wardze, przy szeroko otwartej jamie ustnej.  

o Pies gonił kota i bardzo się zmęczył – dzieci wysuwają język na brodę i dyszą.  

o Świnka – dzieci wysuwają wargi mocno do przodu, naśladują ryjek świnki.  

o Myszka bawi się w chowanego – dzieci wypychają policzki czubkiem języka od 

wewnętrznej strony: raz z jednej, raz z drugiej strony.  

o Miotła – dzieci naśladują gospodarza zamiatającego podwórko, przesuwając język 

od jednego do drugiego kącika ust, przy szeroko otwartych wargach. 

Na koniec dzisiejszych zajęć zapraszam Cię do zabawy w detektywa! 😊 

Tutaj znajdziesz link do obrazka, do którego masz specjalne zadanie! Musisz odnaleźć 

zagubione zwierzęta😊 zwróć uwagę proszę, jakie zwierzęta tu występują😊 

 



 

 

Jeśli masz taką możliwość możesz wydrukować ją i pokolorować 😊 

https://drive.google.com/open?id=1iVh22JDcIdnGFwcUdaGZXoWSR-3CMg4g 

 

Dziękuję Ci za dzisiejsze zajęcia i do jutra! 

 

Środa:15.04.2020 

Temat dnia: Co słychać wiosną na wsi? 

 

Dzisiaj rozpoczniemy zajęcia od zabawy ortofonicznej Mów jak ja (nie martw się ona ma 

tylko taką trudną nazwę😊  

Usiądź wygodnie i tata lub mama będą wypowiadać głoski w wymyślony przez siebie 

sposób (np.: wolno, wolno, szybko, szybko), a Ty masz za zadanie  powtarzać za nimi w 

ten sam sposób. Gotowy/wa? Powodzenia! 😊 

Mam nadzieję, że zabawa Ci się podobała?  

Jeśli tak jestem pewna, że kolejna zabawa będzie dla Ciebie jeszcze ciekawsza 

😉Zapraszam Cię do ćwiczenia słuchowego pt.  Jakie to zwierzę?   

Tutaj można odtworzyć/pobrać plik z odgłosami zwierząt  : 

https://drive.google.com/open?id=18YrTA5ojZbo9TMjBjWAubMelO9Vi7uM7 

Brawo! Super sobie poradziłeś/łaś😊 

https://drive.google.com/open?id=1iVh22JDcIdnGFwcUdaGZXoWSR-3CMg4g
https://drive.google.com/open?id=18YrTA5ojZbo9TMjBjWAubMelO9Vi7uM7


Teraz zapraszam Cię do zabawy przy muzyce – chcę abyś posłuchał/ała piosenkę pt. 

Wiosna na wsi, poruszając się po pokoju w rytm muzyki tylko nie zapomnij wsłuchać się 

w tekst piosenki😊 ale nie martw się zawsze można ją odtworzyć ponownie😉  

Link do piosenki : 

https://drive.google.com/open?id=1k5nDv1L5egwa2YP6iLsCltsKS1oU7c_0 

 

Przesyłam również plik z tekstem piosenki:  

https://drive.google.com/open?id=1hf8fTB-V34f2bQT0Bi3ugGPXrGRKJSs1 

I jak? Podobała Ci się ta piosenka? 

Teraz proszę abyś wysłuchał/ała pytań, które zada Ci mama lub tata i spróbuj na nie 

odpowiedzieć 😊 

 Jakie odgłosy wydawała pani kura? 

 Jak gęsi i kaczuszki przytupywały?  

 Jak gospodarz sypał ziarna?  

 Kto wydaje takie odgłosy: muu, muu; bee, bee; gę, gę; kwa, kwa; kukuryku? 

 Czy melodia była wesoła, czy smutna?  

 Czy piosenka była szybka, czy wolna? 

Brawo jestem z Ciebie naprawdę dumna! Poradziłeś/łaś  sobie z tym zdaniem 

genialnie! 

Następnie chciałam zaproponować Ci ćwiczenie dźwiękonaśladowczego :Jesteśmy 

zwierzętami. Proszę, spróbuj naśladować odgłosy, jakie wydają dane zwierzęta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, 

https://drive.google.com/open?id=1k5nDv1L5egwa2YP6iLsCltsKS1oU7c_0
https://drive.google.com/open?id=1hf8fTB-V34f2bQT0Bi3ugGPXrGRKJSs1
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://pl.wikiquote.org/wiki/Kaczka
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Doskonale! Życzę Ci ciekawego dnia😊Do jutra! 

 

Czwartek, 16.04.2020 

Temat dnia: Na wiejskim podwórku 

Witam Was w ten czwartkowy poranek! Mam nadzieję, że miło spędziliście wczorajsze 

popołudnie😊 Dziś chciałabym rozpocząć nasze zajęcia  od zabawy na powtarzanie                     

„Na podwórku”. Usiądź proszę wygodnie i powtarzaj : 

 Zabawa dźwiękonaśladowcza na powitanie – Na podwórku. Proszę aby Twoja mama lub 

tata kolejno wywoływaki ptaki: Dzień dobry: kurki, gąski, kaczki, indyki, a Ty masz za 

zadanie  naśladować ich głosy: ko, ko, ko, gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa, gul, gul, gul.  

Rodzic  na zakończenie mówi:   Witam wszystkie ptaki z wiejskiego podwórka, a Ty 

naśladujesz głos wybranego ptaka. 

Brawo! W takim razie zapraszam Cię do zabawy ruchowej😊 

Poproś rodziców aby włączyli piosenkę pt. Wiosna na wsi 

https://drive.google.com/open?id=1k5nDv1L5egwa2YP6iLsCltsKS1oU7c_0 

a Ty spaceruj/biegaj po pokoju wsłuchując się w nią (dokładnie tak, jak w 

przedszkolu😊). Następnie mama lub tata zatrzymają muzykę a Ty masz za zadanie nie 

ruszać się (rodzice mogą utrudniać zadanie, mówiąc śmieszne rzeczy więc uważaj i bądź 

czujny/na !😉 )  

Zapraszam Cię do zadania przy stoliku/ biurku 

Kartę z ćwiczeniem możesz z pomocą rodziców pobrać/wydrukować tutaj:  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf  

Jeśli nie możesz wydrukować  karty – to żaden problem mama lub tata na pewno da 

radę i pomogą narysować Ci jedno ze zwierząt żyjących na wsi😊 

https://drive.google.com/open?id=1k5nDv1L5egwa2YP6iLsCltsKS1oU7c_0
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf


 

 

Zadanie gotowe? Super, cieszę się, że tak dobrze sobie z nim poradziłeś/łaś😊 

Pewnie chciałbyś/łabyś się troszkę poruszać po tak długim siedzeniu w jednym 

miejscu😊  

Dlatego zapraszam Cię do zabawy w Tor przeszkód : 

 

1.Ustaw tor przeszkód z tego co jest pod ręką: mogą to być krzesła, puszki, butelki z 
wodą nawet garnki czy miski. Ważne żeby przedmioty ustawione były w różnej  odległości 
od siebie. Długość trasy zależy od ilości potrzebnych przedmiotów którymi dysponujesz. 

Im więcej, tym lepiej! Ustaloną trasę trzeba przejść jak najszybciej, ale z utrudnieniami 

np. z książką na głowie. Zalicza się zadanie jeżeli książka nie spadnie😊 

Możesz też do małej, plastikowej torebki nasyp trochę ryżu lub grochu i dobrze ją zawiąż. 

Tym razem wykonujesz zadanie trudniejsze – przenosisz torebkę umieszczoną na 
wierzchu prawej stopy. To samo ćwiczenie wykonujesz zmieniając stopę. 

Jesteś już mistrzem w pokonywaniu przeszkód😊 

Jestem pewna, że zabawa podobała Ci się😊  

Na koniec tych zajęć zapraszam Cię do zabawy na podstawie wiersza B. Szelągowskiej 

Marsz dla wiosny. Usiądź i posłuchaj: 

Marsz dla wiosny 

Idzie gąska po podwórku. 

Za nią gąski – jak po sznurku. 

Idą zgodnie i gęgają, za swą mamą powtarzają. 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 



Mama gąska zagęgała, bo przywitać wiosnę chciała. 

Małe gąski też gęgały, wiosnę także witać chciały. 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna? 

Nagle kogut ścieżką wąską przybiegł za ostatnią gąską. 

Gęgać nie potrafi wcale, za to pieje doskonale! 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna? 

Nawet kotka, choć ciut głucha, też muzyków chce posłuchać. 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna? 

 

Teraz mama lub tata zadają Ci kilka pytań  ( jestem przekonana, że poradzisz sobie z 

nimi😉) 

 Jakie zwierzęta chciały przywitać wiosnę? 

 W jaki sposób to robiły?  

 

Dziękuję za Twoje zaangażowanie! Jeśli narysowałeś/łaś rysunek podczas tych czy 

wcześniejszych zajęć możesz wraz  z rodzicami wysłać mi jego zdjęcie. Z chęcią obejrzę 

Twoje postępy😊 

 

Piątek – 17.04.2020 

Temat dnia: Kogo spotkamy wiosną na wsi? 

 

Witam Cię w ten piątkowy dzień!  Mam nadzieję, że jesteś gotowy/wa  do zajęć😊 Dziś 

aby się rozbudzić proponuję gimnastykę 😊 Na pewno ją dobrze pamiętasz, dlatego 

pokaż rodzicom jak  sobie radzisz😊 

Poniżej przesyłam link do piosenki: 

https://drive.google.com/open?id=1UibRjNUd_py5d-OfoBlfEVtYGWafpl-6 

Jeżeli nie masz możliwości wysłuchania piosenki – nie martw się - mam dla Ciebie 

specjalne zadanie😊  

Wysłuchaj wiersza i wykonaj ćwiczenia: 

Nóżka lewa, nóżka prawa  

Sport dla zdrowia ważna sprawa  

Obie nóżki do kółeczka  

Umiem skakać jak piłeczka  

Ręce w górę, w przód i w bok  

Teraz zrobimy przysiad i skok  

https://drive.google.com/open?id=1UibRjNUd_py5d-OfoBlfEVtYGWafpl-6


Wszyscy wznosimy ręce do góry  

Tak jak po niebie wędrują chmury. 

Brawo! Zdania perfekcyjnie wykonane😊   

 

Proszę abyś teraz usiadł/dła i wysłuchał/ała wiersza H. Bechlerowej Na podwórku.  

 

Na podwórku 

Na podwórku u Władka jest wesoła gromadka: 

długouchy pies Raczek i króliczek, co skacze, 

kurka pstra i kotki dwa, i na koniec łaciaty prosiaczek. 

Ma ten Władek zmartwienie: Raczek garnek stłukł w sieni, 

kotek wełnę rozwinął, spruł pończochę babciną, 

drugi kot wlazł na płot i pobrudził łapkami pierzynę. 

A od rana już kłopot: trzeba mleka dać kotom, 

barszcz zjada pies Raczek, trawę królik, co skacze, 

kurka pstra owies ma, a otręby w korytku – prosiaczek. 

 

Brawo😊 Teraz rodzice zadają Ci  kilka pytań na temat opowiadania: 

 Jak miał na imię chłopiec z wiersza?  

 Jak się nazywał pies Władka?  

 Jakie jeszcze zwierzęta miał Władek?  

 Co zrobiły zwierzęta?  

 Co jadły zwierzęta? 

To nie były proste pytania, dla tego jeżeli nie będziesz znał/ła odpowiedzi na któreś z 

pytań – nie martw się, rodzice na pewno z chęcią pomogą 😊 

 

Bardzo długo wytrzymałeś/łaś w skupieniu brawo! Dlatego zapraszam Cię do zabawy 

ruchowej:  Zaprzęgi koni. Dobierz się z mamą lub tata w parę i stańcie jeden za 

drugim (pierwsza osoba jest konikiem, a druga – woźnicą). Biegajcie  po wyznaczonym 

terenie, a na umówiony znak np. klaśnięcie, zatrzymajcie się i zamieńcie rolami. 

Jestem pewna, że zabawa dałam Wam sporo zabawy i radości😊 

Żeby chwilę odpocząć – chciałabym zaproponować Ci zagadki dotyczące tematyki tego 

tygodnia (proszę, skup się a jestem pewna, że poradzisz sobie😉): 

 Kolorowe ma piórka, woła: kukuryku i mieszka z kurami w kurniku. (kogut)  

 Wieczorem odpoczywa w stajni, bo od wielu dni ciężko pracuje na swojej wsi. (koń)  



 Mieszka w chlewiku i głośno kwiczy: kwiku, kwiku. (świnia)  

 Znosi jajka i, choć nie szczerozłote, to właśnie do niej idziesz, gdy na jajecznicę 

masz ochotę. (kura)  

 To od niej mamy mleko, i choć do pięknej jej daleko, to nie tylko liczne łaty to 

sprawiają, że gospodarze duży pożytek z niej mają. (krowa) 

BRAWO!!! 😊 mówiłam, że dasz radę😊  

Na zakończenie tych zajęć oraz całego tygodnia zapraszam Cię do ćwiczenia w karcie 

pracy:   

 

 

Kartę można pobrać tutaj: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf 

(strona 13) 

Jednak jeśli nie masz możliwości wydruku tej karty- nic się nie martw😊 

Narysuj po prostu własną świnkę. 

Kiedy skończysz pracę – możesz wraz z rodzicami wysłać mi jej zdjęcie na maila – bardzo 

chętnie je obejrzę😊 

 

Dziękuję Ci za ten tydzień, dziękuje Rodzicom za czas i energię poświęcone aby 

te zajęcia przeprowadzić.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf


Życzę Państwu i sobie aby ten czas szybko minął… życzę spokoju i zdrowia, w razie 

jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu mailowego: m.olbrich@mp18.pl 

Postaram się, jak najszybciej odpowiadać na Państwa maile –dostępna będę codziennie w 

godzinach 9 – 14.  

Dodatkowo do materiałów dorzuciłam kolorowanki i zadania dodatkowe związane z 

tematyką zajęć😊 

Jeśli Państwo chcieliby wykonać dodatkowe zdania bądź odsłuchać piosenki z ubiegłego 

tygodnia przesyłam linki: 

Materiały z zajęć + dodatkowe: 

https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT 

Piosenki: 

https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK 

 

 

Pozdrawiam, 

Magda Olbrich 
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