
Drodzy rodzice i dzieci!  

Zapraszamy  was   do wspólnych zabaw i różnych form aktywności związanych z tematem 
kompleksowym ,,Zwierzęta na wiejskim podwórku  ‘’. Potaramy się przygotować dla Was, 
coś ciekawego i łatwego do zaaranżowania  na każdy dzień tygodnia  z poszczególnych 
obszarów aktywności,  które są określone  w Podstawie Programowej Wychowania 
Przedszkolnego .                                                                                                                                                    

środa 25.03.2020  

Temat: ,,Raz, dwa, trzy- schowaj się  i ty ’’ 

Dziś zaproponuję Wam dla maluszków zabawy matematyczne, które będą miały na celu  
rozwijanie u dzieci orientacji przestrzennej i umiejętności stosowania pojęć przedliczbowch. 
Poproszę o zgromadzenie z dzieckiem kilku maskotek różnych zwierzątek.                                                     
Gotowi? To zaczynamy !    

1.Zabawa ,,Gdzie kto mieszka’’Poproście dziecko  o ustawienie pod ścianą wszystkich 
maskotek . Usiądźcie wygodnie i wspólnie nazwijcie co to za zwierzątko , porozmawiajcie jak 
wygląda i gdzie może mieszkać (...w ZOO, ..na podwórku wiejskim ,na łące..w  domu 
ludzkim ..itp.). Następnie wybierzcie jedną maskotkę i policzcie wspólnie z dzieckiem ile ma 
zwierzątko  poszczególnych części ciała ,nazywajcie je .                                                                                   
Poproście dziecko o posegregowanie maskotek wg. wielkości na dwie grupy ;małe i duże . 
Policzcie wspólnie  ile jest w każdej grupie , określcie gdzie jest więcej a gdzie mniej . 
Starajcie się liczyć wg możliwości dziecka .  

2. Zabawa,,Gdzie siedzi piesek’’. Rodzic wybiera maskotkę i ustawia ją: na krześle ,pod 
krzesłem ,obok krzesła ,za krzesłem.  Za każdym razem dziecko nazywa położenie maskotki . 
3.Zabawa   ,,Ukryj pieska ‘’.Dziecko zamyka oczy a rodzic po cichutku ukrywa maskotkę . 
Zadaniem dziecka jest odnalezienie jej i nazwanie gdzie był ukryty.  

4. Matematyczna zabawa paluszkowa . Powtórzcie kilka razy rymowankę „Palce” wg K. 
Sąsiadka, pokazując  kolejno paluszki na jednej i drugiej rączce . 
 
 Jeden palec, drugi, trzeci, 
 tak umieją liczyć dzieci 
 czwarty, piąty palec mam. 
 Widzisz? Umiem liczyć sam. 
1,2,3,4,5 
 
5. Na zakończenie proponuję wspólną  zabawę przy muzyce ,,Głowa ramiona kolana 
pięty’’,którą znajdziecie  na youtube pod linkiem     
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

Pozdrawiam i życzę  wesołej  zabawy!          Opracowała; M. Rzeszotarska 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

Zabawa  ruchowa z elementami czworakowania według K. Wlaźnik- „Kotki na 

spacerze”. Rodzic wyklaskuje rytm. Dziecko czworakuje w różnych kierunkach pokoju. Gdy 



rodzic przestaje klaskać, prosi by dziecko- kotek przeciągało się, robiło koci grzbiet i 

miauczało. Następnie ponownie zaczyna klaskać. Zabawa powtarzana jest kilka razy. 

Czwartek 26.03 . 2020 

Dziś zaproponuję wam  zabawy w zakresie rozwoju aktywności muzycznej dzieci.  Zabawy z 
muzyką  są bardzo lubiane przez nasze dzieci i wpływają niezwykle stymulująco na wiele sfer 
ich rozwoju. Zapraszam do wspólnej zabawy. 

Temat ,,Muzyczne rozmowy’’ 

1.Zabawa ,,Tańcz i słuchaj”-Rozłóżcie na podłodze  3-4 kolorowe poduszeczki, kocyki czy 
chusty. Włączcie dowolną rytmiczna muzykę  muzykę. Poproście dziecko by tańczyło lub 
biegało rytmicznie pomiędzy poduszeczkami . Na  przerwę w muzyce  rodzic zwraca się do 
dziecka,,..usiądź na czerwonej poduszce....Policzcie razem powoli do 5 i ponownie włączcie 
muzykę . Powtórzcie zabawę kilka razy zmieniając w poleceniach kolory poduszek .  

2.Wysłuchajcie i wspólnie zaśpiewajcie piosenkę „Dziwne rozmowy”,którą znajdziecie na 
kanale youtube     https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI. Poproście dzieci by 
powiedziały jakie zwierzątka  występowały w piosence i  jakie głosy wydawały. Powtórzcie 
je kilka razy. Naśladujcie w zabawie sposób poruszania się tych zwierząt.   

              „Dziwne rozmowy”,sł. A.Alexandrowicz, muz. W. Zaliński 
W chlewiku mieszka świnka 
i trąca ryjkiem drzwi. 
Gdy niosę jej jedzenie, 
to ona: „Kwi, kwi, kwi!” 
 
Opodal chodzi kaczka, 
co krzywe nóżki ma. 
Ja mówię jej: „Dzień dobry”, 
a ona: „Kwa, kwa, kwa.” 
 
Na drzewie siedzi wrona, 
jest czarna, trochę zła. 
Gdy pytam: „Jak się miewasz?”, 
to ona: „Kra, kra, kra!” 
 
Przed budą trzy szczeniaczki, 
podnoszą straszny gwałt. 
Ja mówię: „Cicho, pieski”, 
a one: „Hau, hau, hau!” 

3. Zagadki słuchowe ,,Kto tak mówi ‘’Wysłuchajcie odgłosów różnych zwierząt. pod 
wskazanym linkien https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE   Poproście by 
dziecko odgadło ,,czyj to głos ‘’z zamkniętymi oczami .  

Powodzenia!!!     Nie zapominajcie o krótkim spacerze na świeżym powietrzu. Pozdrawiam! 

Opracowała; M. Rzeszotarska 



 ZABAWA POPOŁUDNIOWA  

„Kogut na płocie”- zabawa ruchowa z elementem równowagi. 

Dziecko biega w tempie podanym przez rodzica, który wystukuje rytm ręka o plastikowa 

miskę. Gdy rodzic przestaje grać, dziecko zatrzymuje się i na hasło: Kogut na płocie! Dziecko 

staje na jednej nodze, ramiona rozkłada szeroko w bok, unosi lekko głowę i naśladuje pianie 

koguta. Jeśli dziecku uda się zapiać 5 razy i nie dotknąć drugą nogą do podłogi, to zostaje 

królem podwórka. 

 

Piątek 27.03.2020            

Aktywność  ruchowa  stanowi warunek   prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i 
umysłowego każdego dziecka . Codzienne zabawy ruchowe poprawiaja  ogólną sprawność , 
wytrzymałość organizmu  i wzmagają  działanie układu immunologicznego.Dziś  zaproponuję 
Wam  zabawy ruchowe  z wykorzystaniem kilku prostych przedmiotów codziennego użytku .  
Przygotujcie  kilka butelek z wodą  i piłkę   

1.Zabawa z elementem równowagi ,,Spacer po dywanie ‘’ dzieci ustawiają się na krawędzi 
dywanu i przemierzają go wokół krokiem stopa za stopą.  

2. Zabawa bieżna ,,Slalom ‘’- kilka butelek z wodą  ustawiamy w pewnej odległości od siebie, 
zadaniem dziecka jest bieg drobnymi krokami pomiędzy butelkami . Powtórzcie zabawę kilka 
razy .                                                                                                                                                      
*Ćwiczenie  celności rzutu . Dziecko stoi w pewnej odległości od butelek i toczy piłkę  
próbując trafić w butelkę  

3. Zabawa integracyjna z rodzicem ,,Koniki ‘’– rodzic wykonuje klęk podparty i bierze 
dziecko na plecy  i wozi je po pokoju. Następnie robi,,koci grzbiet ‘’a zadaniem dziecka jest 
przechodzenie pod nim na czworakach 

5. Zapraszam do skorzystania też  z zabaw ruchowych przy muzyce zawartych pod likami ; ,, 
* ,,Woogie Boogie’’https://www.youtube.com/watch?v=KeKgAM3oUVc 

* ,,Ręce do góry’’-sł.Gosia Kosik, produkcja muzyczna Krzysztof Palczewski 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PL3aw9Beig8kxV-
Ed7s7za7CSmY0DehUZy 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA  
Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniem prawidłowego toru oddychania- „Karmimy 

kurki”  Rodzic rozkłada w wyznaczonym miejscu w pokoju pustą tackę, a obok tackę z 

kuleczkami papierowymi oraz słomkę. Dziecko swobodnie biega przy dźwiękach muzyki 

(według uznania rodzica). Gdy muzyka  ucichnie, na hasło rodzica: Ziarenka dla kurek 

dziecko podbiega do miejsca, gdzie jest słomka. Zadaniem dziecka jest przeniesienie 



papierowych kulek za pomocą słomki do pustej tacki. Rodzic pokazuje dziecku, jak wykonać 

ćwiczenie z jednoczesnym zachowaniem prawidłowego toru oddychania. 

 

Poniedziałek 30.03.2020 

 Witam was kochani rodzice i moje maluszki ! 

 Temat dnia ; ,,W wiejskiej zagrodzie ‘’ 

1.Rodzic czyta dziecku  wiersz T. M. Massalskiej „W gospodarstwie”: 
               Pieje kogut już od świtu:- Kukuryku! Kukuryku! 
               Kura do kurczaków żwawo 
               Gdacze: - W lewo! Gdacze: - W prawo! 
               Kaczka kwacze: - Kwa! Kwa! Kwa! 
              Trzy kaczątka dziobem pcha. 
              Krowa muczy: Mu! Mu! Mu! 
              Aż po prostu brak jej tchu. 
             Koń opędza się od much 
             I rży głośno: - Jestem zuch! 
            Świnka chrumka: - Chrum! Chrum! Chrum! 
            Co za hałas! Co za szum! 
             Kot cichutko miauczy: - Miau. 
            A pies szczeka: - Hau! Hau! Hau! 

Po przeczytaniu rodzic prosi by  dzieci  opowiedziały,o  jakich  zwierzątkach była mowa w wierszu . 
Poszukajcie ich ilustracji  w książeczkach które macie w domu . Opowiedzcie jak wyglądają ,w jakim 
miejscu mieszkają (..kurnik, obora , stajnia..).  Oglądając ilustracje poproście dziecko o naśladowanie 
cicho i głosno głosów zwierząt.  

2. A teraz coś  na rozruszanie –zatańczcie z dziećmi   taniec ,,Kaczuszki ‘’ , melodię znajdziecie pod 
linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=XLMKZetKhOg     

3. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach  . Rodzic czyta powoli  zagadkę i prosi dzieci o 
podanie rozwiązania. Dzieci mówią swoje rozwiązanie.  

Grzebień ma na głowie, 
swoim głośnym pianiem 
wszystkich wczesnym rankiem 
budzi na śniadanie.   (kogut) 

Zakręcony ogonek 
i śmieszny ryjek ma 
chrum, chrum - głośno woła 
kto mi jeść dzisiaj da?  (świnka ) 

W brązowe lub czarne łaty 
w oborze wszystkie mieszkają. 
Pasą się na łąkach, 
zdrowe mleko dają.( krowa ) 



 Ma grzywę i ogon, 
w stajni mieszka sobie. 
O kim opowiadam? 
kto mi odpowie? (koń) 

Gospodarstwa pilnuje, 
jest przyjacielem człowieka. 
Wesoły - merda ogonem. 
Zły - groźnie warczy i szczeka.(pies) 

Lubi głośno gdakać 
kiedy zniesie jajko. 
Każdy wie, że jest stałą 
kurnika  mieszkanką.(kura) 

Autorem zagadek jest  Bożena Forma 

4. Zabawa graficzna ,,Kot’’.Wydrukuj kolorowankę i wykonaj wspólnie z dzieckiem .  

 

  



Jeśli macie  ochotę na więcej kolorowanek i  zabaw  graficznych znajdziesz je pod linkami ; 
http://przedszkolankowo.pl/2017/01/16/kocie-kart-pracy-zestaw-1/ 

https://mamotoja.pl/polacz-cienie-z-obrazkami-zagadka-dla-dzieci,gry-logiczne-
artykul,7335,r1p1.html 

4. Propozycje bajek zabaw edukacyjnych związanych z działem tematycznym „Na wiejskim              
podwórku ‘’ dla dzieci z grupy znajdziecie pod linkami ; 

*https://www.youtube.com/watch?v=v78f57VfDhk&list=PLEGaVrFsKW1E1KDEZxVX-EL 
*https://www.youtube.com/watch?v=JBZMGNBBeHwTxIwM7G_YD&index=7&t=0s 

* https://www.grydladzieci.pl/maluchow/  

Powodzenia i miłej zabawy !      Opracowała . M.Rzeszotarska 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA  
„Zające w ogrodzie”- zabawa ruchowa z podskokami.  

Rodzic zachęca dziecko, by wyobraziło sobie, że jest zajączkiem. Zajączki będą kolejno: 

- witały się- dziecko wita się z rodzicem palcami, stopami, ramionami; 

- szły przez łąkę- dotykają stopami podłogi; 

- biegały, omijając drzewa- dziecko skacze dookoła innego zajączka (rodzica); 

- ścigały się z żabkami- dziecko i rodzic skacze jak żabki; 

 

Wtorek 31.03.2020 

 Witajcie kochani. Dzisiaj czas na  aktywność plastyczną i   zaproponuję wam wykonanie 
pracy plastycznej pt ,,Zwierzątka  ‘’.  

Temat ; Praca konstrukcyjna z talerzyków papierowych  nt ,,Zwierzątka  ‘’  

1.Przygotujcie;                                                                                                                                                                                            
* papierowe talerzyki jednorazowe;duży i mały , jesli nie macie wytnijcie koła z bloku 
technicznego                                                                                                                                                                          
* farby lub kredki , klej, mazak czarny ,kawałki czarnego , różowego papieru  ,nożyczki                                                             

2. Najpierw porozmawiajcie z dzieckiem , ktore zwietrzątko chciało by wykonać .                                           
Po dokonaniu wyboru  przypomnijcie dzieciom ważne informacje o tym zwierzątku .                         
W przypadku wyboru świnki wcześniej pomalujcie farbą lub kredkami  koła i odłóżcie je  do  
wyschnięcia . Następnie dziecko skleja   koła ze sobą, pomóżcie dzieciom wyciąć  uszy, 
buzię, nogi ,łatki dla krowy  , oczy wg niżej zamieszczonego wzoru .Zadaniem dziecka będzie 
przyklejenie tych elementów we właściwym  miejscu . Po skończeniu  pochwalcie  dziecko za 
trud i  powieście  pracę  w ważnym widocznym miejscu .  



 
(pomysł i ilustracja zaczerpnięta z https://zszywka.pl/p/zwierzaki-11315172.html) 

Jeśli zaiteresowała was aktywność plastyczna z dzieckiem,  więcej pomysłow znajdziecie na 
stronie https://mojedziecikreatywnie.pl/kategorie/zabawy-dla-2-3-latkow/ 

 Miłej i udanej zabawy ! Powodzenia                                   Opracowała . M.Rzeszotarska 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA  
„Na wiejskim podwórku”- ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu                     

o tekst P. Siewiera- Kozłowskiej 

 

Na wysokim płocie (Czubek języka sięga kilkakrotnie do górnej wargi). Stało sobie kocię 

(koci grzbiet- czubek języka oparty o dolne zęby, środek uniesiony). A pod płotem małe kurki 

(czubek języka mały i wąski jak dziobek kury). W piasku ostrzą swe pazurki (przeciągamy 

język po górnych zębach). Małe kurki,, kurki dwie (ko ko ko) chcą bawić się, przyszedł kogut 

(kukuryku)! I narobił mnóstwo krzyku! Podniósł w górę skrzydła swe(szeroki język uniesiony 

do góry). Kocię wystraszyło się (koci grzbiet języka). Zamiauczało (miau miau miau). No, a 

w budzie piesek spał (krótkie oddechy ustami, język leży na dolnej wardze). Gdy usłyszał te 

hałasy, wnet zaszczekał grubym basem (hau hau hau). Chyba bym cię ugryźć chciał! (stukają 

delikatnie zębami o siebie) 

 


