
Serdecznie witamy Drogich Rodziców i kochane Misie! 

Na dzisiaj przygotowałyśmy zajęcia umuzykalniające i plastyczne. 

Zapraszamy i życzymy miłej zabawy! 

Wtorek 28.04.2020 

Temat dnia: „Co słychać w zagrodzie?” 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha 
• ćwiczy słuch fonematyczny 
• rozwija poczucie rytmu 
• śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem 
• uczestniczy w zabawie ruchowej 
• tworzy pracę plastyczną 
• doskonali zdolności manualne 
• rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowlane 
• rozwiązuje zagadki 

 
1. „Zaklaszcz ze mną” – powitanka 

Rozpoczynając dzisiejsze zajęcia przywitajmy się klaszcząc. Prosimy, aby dzieci usiadły 
naprzeciw rodziców i najpierw zaklaskały jeden raz przed sobą, a następnie jeden raz w dłonie 
rodziców. Potem po dwa razy i po trzy w ten sam sposób. 

2. „Dokończ nazwę” – zabawa słuchowo-artykulacyjna 

Przygotujcie piłkę do zabawy. Rodzice turlają lub rzucają piłkę do dzieci, wymawiając 
jednocześnie pierwszą sylabę nazwy zwierzęcia lub rośliny. Zadaniem dzieci jest dokończenie 
słowa, podanie głoski, którą słyszą na początku nazwy i odrzucenie piłki z powrotem. 
Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy. 

3. „W zagrodzie” – zabawa przy piosence 

Zapraszamy teraz do zabawy przy piosence pt. „Gdacze kura: Ko, Ko, Ko”. Poniżej podajemy 
link do piosenki. Prosimy, aby dzieci posłuchały piosenki, a następnie opowiedziały o czym ona 
jest. Później niech spróbują ją zaśpiewać. W trakcie śpiewania mogą rytmicznie klaskać, tupać 
i ilustrować ruchem jej treść. 

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

4. „Co to za zwierzę?” – zagadki 

Kolejną propozycją jest rozwiązywanie przez dzieci zagadek. Rodziców prosimy o przeczytanie 
poniższych zagadek, a dzieci o udzielenie prawidłowej odpowiedzi. 



Kiedy lejce chwycisz w dłoń, to z kopyta ruszy… (koń) 

Za kości rzucone dziękuje ogonem. (pies) 

Dobre ma zwyczaje, ludziom mleko daje. (krowa) 

Zawsze blisko krowy i ogonem miele. Każdy już odgadnie, bo to przecież… (cielę) 

W błocie harce swe wyczynia, śpi w chlewiku, zwie się… (świnia) 

Żywa pułapka na myszy, dobrze widzi, dobrze słyszy. (kot) 

Chodzi po podwórku i grzebie pazurkami, mówią o niej ptak domowy, nazwijcie ją sami. (kura) 

Maleńkie, puszyste, gdy wrona je spłoszy, wnet z piskiem się kryją pod skrzydła kokoszy. 
(kurczęta) 

Jest panem podwórka i chlubą gosposi, wielki to elegant, zawsze grzebień nosi. (kogut) 

5. „Koty” – zabawa ruchowa 

Dzieci – koty spacerują na czworakach. Na hasło: „Koci grzbiet” – przechodzą do klęku 
podpartego, przeciągają się, mocno wyginając kręgosłup do góry. Na hasło: „Koty wdrapują 
się na drzewo” – przechodzą do przysiadu i powoli do pozycji stojącej. Zabawę powtarzamy 
kilka razy. 

6. „Wiejskie zwierzęta” – praca plastyczna 

Kolejną propozycją jest wykonanie przez dzieci pracy plastycznej. Na końcu scenariusza zajęć 
podajemy trzy obrazki do wydrukowania. Wybór jednego z nich należy do dzieci. Kurę prosimy 
pomalować farbami, zaś baranka wykleić watą, kulkami z bibuły marszczonej lub wydzieranką. 
Należy też pomalować tło obrazka. Na trzecim obrazku jest kilka zwierzątek. Można je 
pokolorować kredkami, wyciąć nożyczkami i przykleić na kartce oraz dorysować np. ich domki.  
Drogie dzieci starajcie się to zrobić dokładnie i estetycznie. Jeśli nie macie w domu drukarki, 
to możecie samodzielnie narysować lub namalować dowolne wiejskie zwierzątko w zagrodzie. 

7. „Moje ulubione zwierzęta domowe” – zajęcia popołudniowe 

Po południu prosimy o zrobienie dwóch kart pracy z podręcznika nr 3 na str. 22, 23. 

Jeśli macie ogródek, to pobiegajcie bawiąc się w berka lub w chowanego. Poskaczcie na 
skakance albo pograjcie w piłkę. 

Życzymy miłego dnia i wesołej zabawy! 

Gorąco pozdrawiamy, 

Pani Beatka i Pani Justynka J 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


