
Poniedziałek 12.04.2021r. 

Temat: Słuchanie opowiadania „Najpiękniejsze…” G. Kasdepke, rozmowa na temat jego 

treści. 

Drogie dzieci niestety w tym tygodniu jeszcze się nie zobaczymy☹ Przygotowałyśmy dla Was 

kolejne zadania do wykonania. Wierzymy, że sobie świetnie z nimi poradzicie. Tęsknimy  

za Wami!!!! 

Przebieg: 

1. W tym tygodniu chcemy wprowadzić dzieci w świat zwierząt z wiejskiego podwórka. 

Na początek proponujemy krótki filmik edukacyjny. 

Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi – film edukacyjny dla dzieci – lekcja po polsku - YouTube 

Pytania do filmu: 

• Jakie zwierzęta mieszkają na farmie? 

• Co dają nam: 

✓ Kury 

✓ Krowy 

✓ Owce  

✓ Gęsi  

 

2. Zabawa ruchowa „Koniki” 

Dzieci- koniki poruszają się przy dowolnej muzyce . Podczas przerw zatrzymują się i kopią 

raz prawym, raz lewym kopytkiem; podczas biegu kląskają językiem, podczas kopania rżą: 

iiiichcha 

3. Słuchanie opowiadania G. Kasdepke „Najpiękniejsze...” 

Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze!... 

Prawda? Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze znanymi kurami. Któregoś ranka 

wszystkie trzy zniosły jajka. Cóż to była za radość! 

Gdakały wniebogłosy ze szczęścia! Spoglądały z miłością na swe jajeczka. Otulały je 

delikatnie. Nasłuchiwały, czy zza kruchej skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk. 

Jednym słowem, jak wszystkie mamy, robiły sporo zamieszania. 

– Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy kogucik na całym 

podwórku! 

– A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi! 

Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, czy  

dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze. Postanowiły więc 

pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły. 

– Moj kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paseczki. 

– A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki. 

Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo w 

brązowe kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki. Wszystkie były 

przekonane, że z tak kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze kurczaczki na świecie.                 

I rzeczywiście. Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwania... – zanim się 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U


obejrzały, z popękanych, kolorowych skorupek wyskoczyły ich dzieci. 

– Jaka śliczniutka!... – wygdakała pierwsza kura. 

– Moj ty kochany!... – rozczuliła się druga. 

– Chlip, chlip!... – płakała ze szczęścia trzecia kura. 

A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, rozejrzały się 

dookoła i krzyknęły radośnie: „Mamo! Już jestem!” 

 

 Rozmowa na temat opowiadania: 

- Jaki byście nadali tytuł temu opowiadaniu? 

- O kim była mowa w opowiadaniu? 

- O czym marzyły kury? 

- Co się po kolei wydarzyło w opowiadaniu? 

- A jak myślicie co mogło się dalej wydarzyć? 

4. Domino „Mamy i ich dzieci” 

Klocki domina należy wyciąć wzdłuż przerywanej linii. Dziecko ma za zadanie ułożyć  

z rozsypanych klocków ciąg, tak by klocki stykały się bokami, na których przedstawiono mamę 

i jej dziecko. 

• Pies – szczeniak 

• Kot – kociątko 

• Koza – koźlątko 

• Kura- kurczątko 

• Koń – źrebaczek 

• Krowa – cielaczek 

• Owca – jagniątka 

• Świnia – prosiaczek. 

 



 

 

Zwierzęta wiejskie - domino - Printoteka.pl 

 

 

 

Zabawa popołudniowa  

Zabawa „Skąd biorą się te produkty???? 

https://www.printoteka.pl/pl/materials/item/3935


 

Miłego dnia😊 

 

 



Wtorek 13.04.2021r. 

Temat: „Krowa”- twórcza praca plastyczna z wykorzystaniem różnych materiałów. 

Przebieg: 

Szanowni Państwo do ozdobienia konturu krowy można wykorzystać różnorodne materiały 

np.: kredki, flamastry, plastelinę bibułę, ścinki papieru. 

 

 

Kolorowanka krowa (kolorki.net) 

Zabawa „Tajemnicze pudełko” 

Dziecko wyciąga z pudełka/ koszyka różne produkty pochodzenia zwierzęcego, np. jajko, 

mleko, miód, kłębek wełny, opakowanie sera żółtego, pióro. Podaje ich nazwy, a następnie 

nazwę zwierzęcia, od którego dany produkt pochodzi. 

Karta pracy dla chętnych dzieci: 

Połącz zwierzątko z jego domem. 

https://kolorki.net/kolorowanka/krowa


 

https://samira55.wordpress.com 

 

https://samira55.wordpress.com/


Zabawa popołudniowa: 

Zachęcamy do wykonania zdrowego napoju, do którego będzie potrzebne mleko i np. banan.  

Krok 1 

Wlej mleko do wysokiego naczynia. Banany umyj, obierz banany ze skóry i pokrój. 

 

Krok 2 

Dodaj do mleka banany i zblenduj. Gotowy koktajl przelej do szklanki. 

Smacznego       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Środa 14.04.2021r. 

Temat: Zabawa matematyczna „Matematyka w zagrodzie” 

Dzisiaj będziemy liczyli. Potrzebne nam będą liczmany np: nakrętki lub zabawki. 

Przebieg: 

1. Ćwiczenia spostrzegawczości „Kotki i motyl”. 

Potrzebny nam będzie arkusz papieru, na którym narysowany jest jeden kot idący w lewą 

stronę, jeden kot idący w prawą stronę i motyl- na wprost. Zadaniem dziecka jest określenie,  

w które strony poruszają się koty, a w którą stronę- motyl, i zaznaczenie kierunku poprzez 

narysowanie odpowiednich strzałek. 

Kot, koty kolorowanki dla dzieci do pobrania (e-kolorowanki.eu) 

Pinterest 

http://bystredziecko.pl/kolorowanki/zwierzeta/kolorowanka-motyl.pdf

 

 

 

 

 

https://www.e-kolorowanki.eu/zwierzeta/kolorowanka-z-kotem/
https://pl.pinterest.com/pin/639863059529690542/
http://bystredziecko.pl/kolorowanki/zwierzeta/kolorowanka-motyl.pdf
http://bystredziecko.pl/kolorowanki/zwierzeta/kolorowanka-motyl.pdf


2. Zabawa matematyczna „Liczymy zwierzęta” 

Dajemy dziecku liczmany wyżej wymienione. Następnie podajemy treść zadań, dziecko 

dokonuje obliczeń za pomocą liczmanów. Przykładowe zadania: 

✓ W gospodarstwie były 4 kury i 3 kaczki. Ile ptaków było w gospodarstwie? 

✓ Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 2 pisklęta, chwile później 4,  

a po kolejnej chwili jeszcze 1 pisklę. Ile piskląt się wykluło? 

✓ Na łące pasły się 2 duże krowy i 1 mały cielak. Ile krów było na łące? 

✓ W stajni stały snopki siana: 1 pod drzwiami, 2 przy prawej ścianie, 4 przy lewej ścianie. 

Ile snopków siana stało w stajni? 

 

3. Zabawa słuchowo- ruchowa „Tyle kroków” 

Rodzic wypowiada nazwy zwierząt: krowa, kura, indyk, owca, kaczka, koń, króliczek,  

a dziecko dzieli je na sylaby i wykonuje tyle kroków, ile sylab jest w danym słowie. 

4. Zabawa „Posłuszne zwierzątka” 

Dziecko wybiera sobie dowolną zabawkę i wykonuje polecenia rodzica, ustawiając je  

w różnych miejscach, z zastosowaniem określeń położenia przedmiotów względem siebie. 

✓ Połóż zabawkę przed sobą. 

✓ Połóż zabawkę za sobą. 

✓  Połóż zabawkę z boku, prawej strony. 

✓ Połóż zabawkę z boku, lewej strony. 

✓ Podnieś zabawkę do góry. Gdzie się teraz znajduje???? 

 

Karty pracy dla chętnych dzieci: 

„Co jedzą poniższe zwierzęta?” 



 

Game for children Royalty Free Vector Image - VectorStock 

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/game-for-children-vector-5667722


 

 BLOG EDUKACYJNY DLA DZIECI (mala275.blogspot.com) 

https://mala275.blogspot.com/


Zabawa popołudniowa  

Zachęcam do wykonania cieczy Nienewtonowskiej. Gwarancja super zabawy a zarazem 

ćwiczenie sensoryczne       

Ciecz Nienewtonowska / zabawy sensoryczne/ zabawy dla dzieci / eksperymenty dla dzieci - YouTube 

 

 

 Bawcie się dobrze       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xtyX5NFdTDM


Czwartek 15.04.2021r. 

Temat: Zabawy muzyczne. 

Bardzo proszę o włączenie piosenek. 

Przebieg: 

1. ,,Dzień dobry” – zabawa z piosenką. 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo 

2. Gimnastyka rączek w parze z rodzicem  

https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w 

3. Zabawa ,,Poczuj rytm”  

https://www.youtube.com/watch?v=nNlRc_1E794 

4. Zabawa z rytmem 

https://www.youtube.com/watch?v=tDn-GQx2JIk 

 

Zabawa popołudniowa 

Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie opowiadania „Spacerkiem po lesie”. 

Rodzic proponuje wybranie się, na niby, na wycieczkę do lasu. Prosi dziecko, aby naśladowało 

odgłosy i ruchy, o których będzie opowiadał i które będzie pokazywał.  

 

Wybieramy się na wycieczkę do lasu, mamy brzydką pogodę, dlatego należy się odpowiednie 

ciepło ubrać. (Dziecko naśladuje czynności związane z ubieraniem się). Las znajduje się bardzo 

daleko, dlatego wybierzemy się na tą wycieczkę samochodem. (Dziecko jeździ samochodem 

po pokoju, mając za kierownice plastikowe kółko. Gdy rodzic podnosi czerwony krążek 

dziecko zatrzymuje się, tak jak na czerwonym świetle, natomiast gdy zielony jedzie dalej).  

Już prawie jesteśmy w lesie, wybraliśmy się na spacer jak Ola z piosenki Poszła Ola na 

spacerek. (Dziecko wspólnie z rodzicem śpiewa piosenkę ilustrując ją ruchem). 

Jesteśmy w lesie. Idziemy cicho, aby nie spłoszyć zwierząt żyjących w lesie. (Dziecko skrada 

się na palcach). Drzewa poruszają gałęziami, słychać szum wiatru. (Dziecko naśladuje ruchy 

gałęzi drzew i szum wiatru: szszsz o różnym natężeniu).  

Na ścieżce spotykamy wiewiórkę, która wesoło skacze i szuka orzechów na zimę. (Dziecko - 

wiewióreczka skacze na ugiętych nogach, z rękami zgiętymi przed sobą pomiędzy drzewami, 

co pewien czas zatrzymuje się, przykuca i szukają orzechów). 

Z drzewa na drzewo przelatuje dzięcioł. (Naśladuje lot ptaka – poruszają się, machając rękami). 

Właśnie usiadł na jednym z drzew. Posłuchajcie, jak stuka dziobem w jego korę. (Przykuca, 

rytmicznie stuka zgiętym palcem o podłogę, powtarzają słowa: stuk, puk, stuk, puk). W oddali 

słychać, jak drwale piłują drzewo. (Rodzic i dziecko dobierają  się parami, podają sobie ręce  

i naprzemiennie się przeciągają – naśladują piłowanie drewna – naśladują: zzz, zzz, zzz). Na 

sośnie siedzi wróbel i głośno ćwierka. (Przykuca i głośno ćwierkają: ćwir, ćwir, ćwir). Idziemy 

dalej, przedzieramy się przez gęste zarośla, podnosimy wysoko nogi, omijając wysokie trawy. 

(Pokazuje, jak przeciska się przez zarośla. Idzie, wysoko podnosząc nogi, jakby przechodził 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo
https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w
https://www.youtube.com/watch?v=nNlRc_1E794
https://www.youtube.com/watch?v=tDn-GQx2JIk


przez wysokie trawy). Opadłe liście szeleszczą pod stopami. (Szura stopami i powtarza: szur, 

szur, szur). Nagle w oddali pojawił się niedźwiedź. Cicho pomrukuje i szuka kryjówki, aby 

położyć się do zimowego snu. (Idzie na czworakach                     i powtarza: wrr, wrr, wrr).  Na 

niebie pojawiły się ciemne chmury i zaczął padać deszcz. (Naśladuje ruchami palców padający 

deszcz, powtarzają: kap, kap, kap.) Niestety, nasza wycieczka dobiegła końca. Biegnijmy 

szybko do samochodu, aby schować się przed deszczem. (Dziecko biegnie za rodzicem,  

a następnie otwiera parasol, zakłada kalosze i tak przygotowane maszeruje do domu śpiewając 

ulubioną piosenkę). 

Podobała Wam się wycieczka do lasu?? ☺ Miłego popołudnia       

 
Piątek 16.04.2021 

 

Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z butelkami. 

 

Przebieg: 

 

Kochane Misie teraz samodzielnie zakładamy wygodny strój (chyba, że już macie go na sobie) 

i ćwiczymy. Dziś zabawy z butelkami. Po ćwiczeniach pamiętajcie o umyciu rączek! 

 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

 

➢ Na podłodze rozkładamy kilka butelek. Dziecko biega między butelkami starając się żadnej 

nie przewrócić. Na sygnał Rodzica np. klaśnięcie - zatrzymuje się przy najbliższej butelce. 

➢ Bieg slalomem – butelki ustawione w rzędzie, w odstępach jedna za drugą. Na sygnał bieg 

slalomem między butelkami i powrót na miejsce.  

➢ Wyścig gąsienic. Przygotowanie jak w zabawie poprzedniej – dziecko z Rodzicem 

(połączeni rękami). Na sygnał bieg gąsienicy między butelkami.  

➢ Skoki na jednej nodze slalomem między rozstawionymi w rzędzie butelkami.  

➢ Przeskok obunóż przez leżące butelki rozłożone w rzędzie.  

➢ Przekładanie butelki pod kolanem nogi wzniesionej.  

➢ Butelkowe kręgle. Butelki rozstawione – kręgle. Toczymy piłkę i przewracamy kręgle.  

➢ Wałkowanie ciasta – dzieci wałkują ciasto; w pozycji leżącej na brzuchu wyciągają ręce z 

butelką daleko w przód i wracają do klatki piersiowej, pilnując, aby butelka dotykała cały 

czas podłoża.  

➢ Masaż stóp – każde dziecko masuje stopą butelkę, tocząc ją w przód i w tył. 

 

Zabawa popołudniowa 

Pobawmy się w teleturniej pt. „Jaka to melodia?”.  

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4


Usłyszycie fragment piosenki, a waszym zadaniem będzie odgadnąć tytuł bajki, z jakiej 

pochodzi piosenka. Za każdy odgadnięty tytuł zdobywacie 1 punkt. Możecie zagrać z rodzicami 

lub rodzeństwem.  

Link do nagrań piosenek: https://www.youtube.com/watch?v=YauzgfWMThQ 

Niech wygra najlepszy!  

Poniżej znajdują się karty pracy dla chętnych dzieci: 

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


 



 

Źródło: https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2020/05/SKARBY-NATURY.pdf 

                     https://ztorbynauczycielki.pl/figury-geometryczne-policz-i-zapisz/ 

 

https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2020/05/SKARBY-NATURY.pdf
https://ztorbynauczycielki.pl/figury-geometryczne-policz-i-zapisz/

