
15.04.2020 r. 

Temat zajęcia: „Ptaki czy ssaki?” – zabawy matematyczne. 

Pomoce: karty obrazkowe do zabawy „Które zwierzęta to ptaki, a które ssaki?”, karta pracy 

„Ptaki i ssaki”, link do piosenki „Ciocia Tecia farmę ma” - 

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

Przebieg zajęć: 

1. „Które zwierzęta to ptaki, a które ssaki?” – zabawa dydaktyczno- matematyczna. 

Rodzic rozkłada na podłodze karty obrazkowe ze zwierzętami z wiejskiego podwórka i dwa 

kartoniki - jeden z dwoma kropkami i drugi z czterema kropkami. Potem informuje dziecko, 

że za chwilę podzielą zwierzątka ze względu na liczbę nóg na dwie grupy – dwie kropki dla 

zwierząt, które mają dwie nogi; cztery kropki dla zwierząt, które mają cztery nogi. Następnie 

prosi dziecko o wybieranie, nazywanie i układanie obrazków zwierząt pod odpowiednimi 

kartonikami z kropkami. Kiedy wszystkie zwierzątka będą już posegregowane rodzic pyta 

dziecko co jeszcze łączy zwierzątka z poszczególnych grup? Jeżeli jest taka potrzeba 

naprowadza dziecko pytaniami: 

• Czym mają pokryte ciało kurka, kogut, gęś, kaczka i indyk? 

• Które zwierzątka mają dzioby? 

• Które zwierzątka znoszą jajka? 

• Czym mają pokryte ciało krówka, konik, świnka, osiołek, koza, pies, kot, królik? 

• Które zwierzątka mają zęby? 

Następnie rodzic podsumowując rozmowę z dzieckiem, mówi, że zwierzątka z pierwszej 

grupy, które mają dwie nogi, dzioby, piórka i znoszą jajka to ptaki, a zwierzątka z drugiej 

grupy, które mają cztery nogi, zęby, włosy (u zwierząt częściej nazywane sierść/futro – w 

przypadku owcy runo) i piją mleko mamy po urodzeniu to ssaki.  

2. „Ptak czy ssak?” – zabawa ruchowo- matematyczna. 

Rodzic kładzie na podłodze kartki z symbolami: pierwszy – z dwoma kropkami (dla zwierząt, 

które mają dwie nogi), drugi – z czterema kropkami (dla zwierząt z czterema nogami). 

Dziecko losuje emblemat zwierzątka i porusza się swobodnie po pokoju w rytmie piosenki 

„Ciocia Tecia farmę ma”. Na przerwę w muzyce podchodzi do odpowiedniej kartki                            

z kropkami, prezentuje swój emblemat i wymienia nazwę zwierzątka. Rodzic za każdym 

razem przypomina dziecku, że przy pierwszym kartoniku znajdują się ptaki, a przy drugim 

ssaki. Zabawę prowadzimy 5-6- krotnie na zmianę losując emblematy ze zwierzętami 

3. „Ptaki i ssaki” – wykonanie karty pracy. 

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


Rodzic pokazuje i omawia z dzieckiem, jak należy wykonać zadanie (łączymy zwierzątka                    

z ich cieniami, a następnie otaczamy zieloną pętlą – ssaki – zwierzątka mające 4 nogi, 

czerwoną – ptaki – zwierzątka mające dwie nogi. 

Karta do zabawy: „Które zwierzątka to ptaki, a które ssaki?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/PtakCzySsak.pdf


Karty obrazkowe do zabawy „Które zwierzęta to ptaki, a które ssaki?” 

 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/KImJestem.pdf


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy „Ptaki i ssaki” 

 

Źródło: https://przedszkouczek.pl/2020/04/04/na-wiejskim-podworku-dzieci-mlodsze-sroda-

15-04-2020/  

https://przedszkouczek.pl/2020/04/04/na-wiejskim-podworku-dzieci-mlodsze-sroda-15-04-2020/
https://przedszkouczek.pl/2020/04/04/na-wiejskim-podworku-dzieci-mlodsze-sroda-15-04-2020/


Zabawa popołudniowa 

Zabawa matematyczna 

 „Tworzymy rytmy” 

Układanie z dzieckiem rytmów z figur geometrycznych. Rodzic tworzy rytm z wyciętych 

figur geometrycznych np.: koło, kwadrat, trójkąt. Dziecko na kartce papieru musi narysować 

taki sam rytm. 

    

Dziecko może potem podać swoją propozycję rytmu – kwiatki różnego koloru. 

Dobrej zabawy☺ 

 

16.04.2020 r. 

Temat zajęcia: „Dziwne rozmowy” – zabawy przy piosence. 

Pomoce: link do piosenki „Dziwne rozmowy”- 

https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ  

Przebieg zajęcia:  

1. Słuchanie piosenki „Dziwne rozmowy” (sł. A. Aleksandrowicz, muz. W. Zaliński). 

I. W chlewiku mieszka świnka 

i trąca ryjkiem drzwi. 

Gdy niosą jej jedzenie 

to ona: kwi, kwi, kwi! 

II. Opodal chodzi kaczka, 

co krzywe nóżki ma. 

Ja mówię jej: dzień dobry, 

a ona: kwa, kwa, kwa! 

III. Na drzewie siedzi wrona, 

jest czarna, trochę zła. 

Gdy pytam: jak się miewasz? 

to ona: kra, kra kra! 

IV. Przed budą trzy szczeniaczki 

https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ


podnoszą straszny gwałt. 

Ja mówię: cicho pieski, 

a one: hau, hau, hau! 

2. Rozmowa na temat treści utworu. 

• Kto mieszka w chlewiku? Jaki głos wydaje świnka? 

• Kto chodził opodal i jak się odzywa? 

• Kto siedział na drzewie i w jakim był humorze? 

• Jaki głos wydaje wrona? 

• Kto siedział pod budą i ile ich było? Jaki głos wydają pieski? 

3. Ćwiczenie emisyjne. 

Śpiewanie na sylabie „la” coraz wyższych, a potem coraz niższych dźwięków. 

4. Ćwiczenia oddechowe z piórkiem. 

Wyobraźcie sobie, że Wasz pokój jest wiejskim podwórkiem. Za chwilę odbędzie się tu ptasi 

koncert. Ptaki z wiejskiego podwórka postanowiły nauczyć się śpiewać. Jednak żeby ładnie 

śpiewać trzeba mieć długi oddech. Do zabawy będzie potrzebne piórko (można wykorzystać 

również chusteczkę higieniczną). Rodzic włącza muzykę, a dziecko dmucha, starając się jak 

najdłużej utrzymać w powietrzu otrzymane piórko. 

5. Zabawa ortofoniczna „Koncert na wiejskim podwórku”. 

Przypomnienie głosów wydawanych przez ptaki: 

- kury śpiewają tak: ko, ko, ko… 

- gęsi: gę, gę, gę… 

- indyki: gul, gul, gul… 

- kaczki: kwa, kwa, kwa… 

Rodzic wspólnie z dzieckiem śpiewa piosenkę „Dziwne rozmowy” głosami zwierząt. 

Możecie pobawić się w dyrygenta tzn. gdy śpiewa dziecko dyrygentem zostaje rodzic, a gdy 

śpiewa rodzic dyrygentem jest dziecko. 

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa muzyczna 

„Taniec na gazecie”  

 

Wspólny, swobodny taniec przy muzyce, która najbardziej wam odpowiada, to wspaniała 

forma ekspresji. Puszczając dowolną muzykę tańczycie na rozłożonej gazecie, nie wolno 

jednak dotknąć podłogi żadną częścią ciała. Z każdą następną rundą składacie gazetę na pół. 



Na koniec zliczacie liczbę rund. Propozycja muzyki do tańca-

https://www.youtube.com/watch?v=RjNQT1KWtkE 

 

Miłej i śpiewającej zabawy☺ 

 

17.04.2020 r. 

Temat zajęcia: „W wiejskiej zagrodzie” – zabawy ruchowe. 

Pomoce: link do zabawy „Jak chodzą zwierzątka” - 

https://www.youtube.com/watch?v=RqjXRJN--oY  

Przebieg zajęcia: 

 

1. Zaproszenie dziecka do zabawy ruchowej piosenką „Jak chodzą zwierzątka”. 

(„Kropeczki biedroneczki” doskonale znają tą zabawę.) 

2. Zabawy ruchowe „W wiejskiej zagrodzie”. 

- Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo - marsz po pokoju, naśladowanie głosów 

ptactwa domowego: 

•   kury - ko, ko, ko 

•   indyki - gul, gul, gul 

•   kogut - kukuryku 

- Zatrzymanie się, machanie skrzydłami - wykonywanie ruchów rękami.  

- Rozglądanie się czy gospodarz niesie dla nich ziarno - wykonanie skrętów szyi w prawą                       

i lewą stronę. 

- Kogut wskoczył na płot - wykonywanie podskoków obunóż. 

- Gospodarz sypie ziarno - skłony w przód. 

- Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko - przemieszczanie się na 

czworakach. 

- Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając - przejście do leżenia 

przodem, podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, spoglądanie raz                        

w jedną, raz w drugą stronę. 

- Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi bok - 

przechodzą z leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku. 

- Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory - chód na czworakach. 

- Na zakończenie ćwiczenie rozluźniające - stanie w lekkim rozkroku, swobodny zwis tułowia 

i rąk. 

https://www.youtube.com/watch?v=RjNQT1KWtkE
https://www.youtube.com/watch?v=RqjXRJN--oY


Zabawa popołudniowa 

Zabawa ruchowa „Kto potrafi tak jak my” 

Dziecko próbuje utrzymać równowagę podczas naśladowania czynności demonstrowanych 

przez rodzica. 

– rysowania na podłodze kółka palcami stóp 

– stania na jednej nodze jak bocian 

– stania na jednej nodze i próby klaśnięcia nad głową 

– chodzenia z woreczkiem (książką) na głowie 

– obracania się dookoła i stania na jednej nodze 

– stania na jednej nodze i klaskania nad głową 

–chodzenia z zamkniętymi oczami w przód, a następnie w tył. 

  Następnie dziecko wymyśla zadanie dla rodzica.  

 

Powodzenia☺ 

 

20.04.2020 r. 

Temat zajęcia: „Zwierzęta z wiejskiej zagrody” – słuchanie bajki ortofonicznej                      

„W zagrodzie Małgosi” E. Michałowskiej. 

Pomoce: ilustracja wiejskiego podwórka, link do zabawy muzyczno- ruchowej „Koniki” - 

http://chomikuj.pl/renata.misia/Muzyka/04+-+Koniki,585748413.mp3  

Przebieg zajęć: 

1. Oglądanie ilustracji „Na wiejskim podwórku” .  

Swobodne wypowiedzi dziecka na temat jej wyglądu; nazywanie wiejskich zwierząt tam 

występujących. 

 

http://chomikuj.pl/renata.misia/Muzyka/04+-+Koniki,585748413.mp3


 

2. Wysłuchanie bajki ortofonicznej „W zagrodzie Małgosi” E. Michałowskiej. 

Dziecko naśladuje głosy zwierząt z wiejskiego podwórka w miejscach, w których rodzic 

przerywa recytację: 

 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: Hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: Miau, miau, miau. 

Kura gdacze: Kod, ko, dak. 

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: Gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: Be, be, be. 

Koza meczy: Me, me, me. 

Indor gulgocze: Gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: Mu, mu, mu. 

Konik parska: Prr, prr, prr. 

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr. 

I tak gra orkiestra ta, 

Aż Małgosia jeść im da. 



Następnie dziecko odpowiada na pytania rodzica dotyczące czynności wykonywanych przez 

zwierzęta z wiersza: 

- Co robi piesek? Dziecko odpowiada: szczeka; 

- Co robi kot? Miauczy; 

- Co robi kura? Gdacze; 

- Co robi kaczka? Kwacze. 

 

3. Zabawa muzyczno- ruchowa „Koniki”. 

Dziecko łapie się pod boczki, porusza się jak konik skacząc z nóżki na nóżkę i wykonuje to               

o co poprosi muzyka. 

Noga goni nogę 

Biegają koniki 

Stukają kopytka 

W rytm muzyki 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup 

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk 

Konik skacze sobie: hop, hop, hop 

Koniku w drogę! Wioooooooooooo! 

 

Zabawa popołudniowa 

Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. 

Zabawa „Wiosenne porządki” 

Idzie wiosna, należy zrobić wiosenne porządki w buzi. Najpierw malujemy sufit (język 

wędruje po podniebieniu), potem ściany (język po wewnętrznej stronie policzków). 

Zamiatamy podłogę (język porusza się po dolnych dziąsłach). Teraz czas umyć okna (język 

przesuwa się po zębach górnych i dolnych). Pierzemy firanki (parskanie wargami). 

Zamiatamy schody (oblizywanie warg). Porządkujemy strych (język podnosi się do górnych 

dziąseł) i piwnicę (język na dolne dziąsła). 

Miłego dnia☺ 

 

21.04.2020 r. 

Temat zajęcia: „Zwierzęta z wiejskiej zagrody” – płaskie orgiami z kół. 

Pomoce: koła różnej wielkości z kolorowego papieru, klej, kartka z bloku 

Przebieg zajęcia: 

1. Rozwiązywanie zagadek. 

Bawię się w błocie 



Krzyczę: „Kwiku, kwiku”. 

Mieszkam w chlewiku…. 

(świnia) 

 

Często wołam: me, me, me. 

Czy ktoś wełnę moją chce?  

(owca) 

 

Chodzi po podwórku, 

Woła: „Kukuryku”, 

On i jego przyjaciele, 

Mieszkają w kurniku. 

(kogut) 

 

Chodzi po podwórku 

I grzebie łapami. 

Jest to ptak domowy,  

Nazwijcie go sami. 

(kura) 

 

Żółciutkie kuleczki 

Za kurą się toczą, 

Kryją się pod skrzydła, 

Kiedy wroga zobaczą. 

(kurczęta) 

 

2. Wykonanie pracy – „Zwierzęta z wiejskiej zagrody”. 

Rodzic pokazuje dziecku, jak należy wykonać pracę plastyczną (najlepiej, aby dziecko 

samodzielnie mogło wybrać zwierzątko, które chce wykonać – dzięki temu będzie mogło 

stworzyć wiejską zagrodę). Do wykonania pracy będą potrzebne: kolorowe koła różnej 

wielkości, klej i kartka z bloku rysunkowego. Proponuję skorzystać z linku, który krok po 

kroku pokazuje jak wykonać zwierzątka - http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-

zwierzatka-z-wiejskiego.html  

http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html
http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html


 

Źródło: https://przedszkouczek.pl/2020/04/04/na-wiejskim-podworku-dzieci-mlodsze-sroda-

15-04-2020/  

 

3. Rymowanki. 

Zabawa polega na tym, że mówimy zdania, których zakończenia – słowa do rymu – 

dopowiada dziecko i wykonuje czynność, o której jest mowa w zdaniu. 

 

Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 

Powiedz: króliczki i nadmij … policzki. 

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka. 

https://przedszkouczek.pl/2020/04/04/na-wiejskim-podworku-dzieci-mlodsze-sroda-15-04-2020/
https://przedszkouczek.pl/2020/04/04/na-wiejskim-podworku-dzieci-mlodsze-sroda-15-04-2020/
http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html


Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy. 

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa plastyczna „Wiosenny krajobraz” 

Stemplowanie krajobrazu wiosennego palcem maczanym w farbie. Dziecko pod kierunkiem 

rodzica, stempluje na kartce papieru różnokolorowe kwiatki, ptaszki, chmurki. Opiekun 

wykonuje swoja pracę. 

Bawcie się dobrze☺ 


