
 

Kwiecień: tydzień 1 

06.04.2021 – 07.04.2021 

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, 10.04. 2020 

Temat dnia: Zwierzęta z wiejskiego podwórka 

 

Dzień dobry! 

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 wiosennym masażykiem       (na 

pewno im się spodoba!) Usiądź wygodnie i zaczynamy! 

Wiosenną porą- masażyk głowy w parach ( autor: Monika Kluza; Wiosenne nutki). 

Wiosenny deszczyk pada i bajki opowiada 

 ( robienie deszczyku paluszkami na głowie i twarzy. 

Wiosenny wietrzyk wieje przez łąki i przez knieje  



( pocieranie włosów). 

Cieplutkie słonko świeci dla wszystkich małych dzieci                                                        

( głaskanie twarzy od czoła do brody)  

A z nieba spadł też grad i do Twoich rączek wpadł ☺                                                               

( pukanie palcem głowie  i ,,wskoczenie” pięści do dłoni dziecka masowanego). 

Teraz zmiana! Ty masujesz mamę lub tatę       

I jak?  

Podobało się? W takim razie wskakujemy do kolejnej zabawy- gimnastyki       

Muzyczna gimnastyka- zabawy ruchowe przy muzyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

 

Teraz zapraszam Cię do obejrzenia prezentacji o zwierzętach mieszkających na wsi       

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


 

Prezentacje można pobrać/odtworzyć tutaj: 

https://drive.google.com/file/d/1nGHd8wKdT3LFceE0MA7OJsVyvF0t_LP3/view?usp=s

haring 

 

 

 

 

Następnie proszę Cię , usiądź wygodnie i postaraj się uważnie wysłuchać 

wiersza Psotna świnka (autorka: H. Bechlerowa) 

 

Rzekł kaczorek do gąsiorka: 

– Świetnie się zabawić można! 

Patrz, kartofel wypadł z worka – 

będzie z niego piłka nożna. 

Leci piłka w różne strony: 

wyżej, niżej, w lewo, w prawo... 

Patrzy indyk, kot i wrony, 

Łatek szczeka: – Brawo, brawo! 

Sroka ze wsi przyleciała, 

łebkiem kręci, dziób otwiera 

i rozgłasza po wsi całej: 

– Górą kaczki! Dwa do zera! 

Nie skończyły się zawody, 

bo malutka Michalinka 

otworzyła nagle chlewik 

i wypadła stamtąd świnka. 

– Dość zabawy! – głośno rzekła, 

zjadła piłkę i – uciekła. 

 

Brawo! Jestem z Ciebie dumna!       

 

https://drive.google.com/file/d/1nGHd8wKdT3LFceE0MA7OJsVyvF0t_LP3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nGHd8wKdT3LFceE0MA7OJsVyvF0t_LP3/view?usp=sharing


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.  

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. 

Wskakujemy do kolejnego zadania _  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       



 

 

Kartę można pobrać i wydrukować tutaj: 

https://drive.google.com/file/d/1agsAnu6wAtovnXMQ0qNWUPvmE6AStq-

Q/view?usp=sharing 

 

Dziękuję Ci za dzisiejsze zajęcia i do jutra! 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1agsAnu6wAtovnXMQ0qNWUPvmE6AStq-Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1agsAnu6wAtovnXMQ0qNWUPvmE6AStq-Q/view?usp=sharing


Środa:07.04.2021 

Temat dnia: Zwierzęta wiejskie i ich dzieci 

 

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       

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 

 

 

Mam nadzieje, że piosenka podobała Ci się       

 

Zapraszam Cię do zabawy plastycznej       

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=18YrTA5ojZbo9TMjBjWAubMelO9Vi7uM7
https://drive.google.com/open?id=1k5nDv1L5egwa2YP6iLsCltsKS1oU7c_0


Potrzebne Ci będą: 

• Plastikowy biały kubek, papierowy stożek 

• papier kolorowy – kartka czarna i różowa 

• mazak czarny  

• klej 

• ruchome oczka 

 
I jak ? Praca gotowa? 

Jestem pewna, że wyszło idealnie!       

 

Proszę Cię teraz  usiądź wygodnie i posłuchaj wiersza :  

 

Na wiejskim podwórku (autor: S. Kraszewski) 

 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 



Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”. 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowę – łaciate cielątko, 

Kozę – rogate koźlątko, 

Owcę – kudłate jagniątko, 

Świnkę – różowe prosiątko, 

Kurkę – pierzaste kurczątko, 

Gąskę – puchate gąsiątko, 

Kaczkę – płetwiaste kaczątko, 

Znalazło mamę każde dzieciątko. 

 

 

Brawo jestem z Ciebie naprawdę dumna! Wysłuchałeś cały wiersz w ogromnym 

skupieniu! 

Teraz rodzice przeczytają Ci  kilka pytań dotyczących opowiadania: 

o Jakie zwierzęta z wiejskiego podwórka prowadziły swoje dzieci? 

o Jak nazywały się ich dzieci? 

o Co się stało z dziećmi i dlaczego?  

o Kto pomógł matkom?  

 



Teraz zapraszam Cię do gry w domino       

 

 

 

 

Tutaj masz specjalne zadanie! Proszę ułożyć z rozsypanych klocków ciąg, tak by klocki 

stykały się bokami, na których przedstawiono mamę i jej dziecko. 

Domino można pobrać tutaj: 

https://drive.google.com/file/d/1RJTKXCvXy6bhR8Cjfr7hlVPtTGhCLjf_/view?usp=shari

ng 

 

Doskonale! Brawo!  

Życzę Ci ciekawego dnia      Do jutra! 

 

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/drive/folders/16_eWDVNte-dSEyVviE_ZZuRVAxH620_1?usp=sharing 

Piosenki: 

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

https://drive.google.com/file/d/1RJTKXCvXy6bhR8Cjfr7hlVPtTGhCLjf_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJTKXCvXy6bhR8Cjfr7hlVPtTGhCLjf_/view?usp=sharing
mailto:m.olbrich@mp18.pl
https://drive.google.com/drive/folders/16_eWDVNte-dSEyVviE_ZZuRVAxH620_1?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK


Teksty piosenek: 

https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam, 

Magda Olbrich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC

