
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Zapraszamy dzisiaj do udziału w zabawach muzycznych i plastycznych. 

 

Czwartek 30.04.2020 

Temat dnia: „Zwierzęta na wsi” 

Cele: 

Dziecko: 

• doskonali umiejętności wokalne 
• wyzwala aktywność ruchową przy muzyce 
• rozpoznaje i nazywa zwierzęta wiejskie oraz ich potomstwo 
• ćwiczy motorykę małą podczas zajęć plastycznych 
• układa zdania do obrazka 
• dzieli słowa na sylaby 
• nazywa głoski słyszane na początku i końcu nazw zwierząt 
• bierze udział w zabawie ruchowej 

 
1. „Przywitanka” 

Powitajmy się śpiewając naszą rymowankę na kilka sposobów. Na przykład: cicho, głośno, 
wolno, szybko. 

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas. 

Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa i trzy. 

2. „Gdacze kura: Ko, Ko, Ko” – śpiewanie piosenki 

Proponujemy teraz przypomnienie sobie piosenki z wtorkowych zajęć. Zaśpiewajcie ją 
ilustrując ruchem jej treść. Możecie też spróbować do niej rytmicznie zatańczyć według 
własnego pomysłu. 

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

3. „Co to za dźwięk?” – zagadki słuchowe 

Rodziców prosimy, aby przygotowali kilka przedmiotów np.: gazetę, dwie łyżeczki, woreczek 
foliowy, dwa drewniane i plastikowe klocki. Należy zapoznać dzieci z dźwiękami: szelestem 
papieru i folii, stukającymi o siebie metalowymi łyżeczkami, drewnianymi i plastikowymi 
klockami. Następnie dzieci odwracają się tyłem do rodzica i zamykają oczy. Rodzice 
demonstrują dźwięki, a dzieci je odgadują.  

4. „Zwierzątka na spacerze” – zabawa ruchowa 

Dzieci stoją. Rodzice pokazują rysunek zwierzątka (np. psa, kota, konia, gąsienicy, motyla) lub 
wypowiadają ich nazwę. Dzieci naśladują ruchem sposób poruszania się podanego zwierzątka.  



Mogą również naśladować ich głosy.    

5. „Krowa” – praca plastyczna 

Na końcu scenariusza podajemy konturowy obrazek krowy. Jest on podzielony na 10 części. 
Prosimy rodziców o pocięcie obrazka. Zadaniem dzieci jest ułożenie obrazka w całość, 
przyklejenie na kartce papieru i pokolorowanie kredkami pastelowymi lub farbami. 

6. „Na wsi” – zabawa słownikowa 

Kolejną propozycją jest praca z obrazkiem. Poniżej przedstawiamy obrazek wiejskiej zagrody. 
Dzieci opowiadają, co widzą na obrazku. Nazywają zwierzęta, naśladują ich głosy. Następnie 
dzielą na sylaby nazwy zwierząt oraz nazywają głoski, które słyszą na początku i na końcu 
każdej z nazw. Prosimy również rodziców o zapytanie dzieci o nazwy potomstwa zwierząt 
hodowlanych. 

7. „Zwierzątka z plasteliny” – zajęcia popołudniowe 

Po południu zachęcamy do zabawy plasteliną. Drogie dzieci spróbujcie ulepić jedno lub kilka 
zwierzątek gospodarskich i zbudować dla nich zagrodę z klocków. 

 

Życzymy miłej zabawy! 

Gorąco pozdrawiamy, 

Pani Beatka i Pani Justynka J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


