
Witajcie kochane przedszkolaki      i drodzy rodzice.  

Dzisiaj zaczynamy omawianie nowych zagadnień.  

W tym tygodniu poruszymy tematykę znaną Wam doskonale: Zwierzęta  

na wiejskim podwórku. 

Dzisiejszy temat dnia to: Zwierzęta wiejskie. 

 

1. Zaczniemy do porannych ćwiczeń nr 28, oto propozycja dla Was: 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 28:  

– „Koło gimnastyczne”  https://wordwall.net/pl/resource/1110634/poranne-ćwiczenia-gimnastyczne  

 – dziecko losuje kolejno ćwiczenia, następnie staje na dywanie i wykonuje kolejno wylosowane ćwiczenia. 

(Kołem kręcimy 6 razy i powtarzamy każde ćwiczenie 4 krotnie). 

 – „Traf do celu” – ćwiczenia z elementami rzutu. Potrzebne będą 3 piłki/klocki/kulki z gazet oraz 

pojemnik: karton, miska lub coś co macie państwo w domu. 

Dziecko staje na linii i trzyma po trzy przybory do ćwiczeń. Rodzic ustawia w pewnej odległości 

pojemnik/karton lub coś co macie w domu.  Dziecko kolejno rzuca przyborami tak, by trafić do pojemnika.  

2. Teraz poznamy nową literę, a jest nią: Ł, ł jak łopata. 

Głoskujemy wyraz ŁOPATA: Ł O P A T A- jednocześnie liczymy na palcach liczbę głosek (dziecko 

pokazuje liczbę na palcach). Jeśli wskazało 6- jest to poprawna odpowiedź. Jeśli inną liczbę to proszę 

wspólnie z nią/nim jeszcze raz przeliczyć. 

Teraz wspólnie dzielimy wyraz ŁOPATA na sylaby- możemy klaskać lub podskakiwać: 

ŁO-PA-TA — ma 3 sylaby. 

Prosimy dziecko, aby wymieniło 3 rzeczy zaczynające się na głoskę Ł i podzieliło je na sylaby. 

3. Otwórzcie kartę pracy na stronie 29 i wykonajcie zadania. 

4. Czas na krótką przerwę i zabawę naśladowczą.   

“Zwierzęta” – rodzic wymawia nazwę danego zwierzęcia. Dziecko porusza się swobodnie po pokoju, 

naśladując chód i odgłos wydawany przez to zwierzę. 

5. Wracamy do zajęć. Proszę przeczytać dziecku wiersz Stanisława Kraszewskiego pt. “Na wiejskim 

podwórku”. 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:  

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko,  

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko,  

Kurka – pierzaste kurczątko,  

Gąska – puchate gąsiątko,  

Kaczka – płetwiaste kaczątko,  

Każda prowadzi swoje dzieciątko!  

https://wordwall.net/pl/resource/1110634/poranne-ćwiczenia-gimnastyczne


Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.  

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

 Krowa – łaciate cielątko,  

Koza – rogate koźlątko,  

Owca – kudłate jagniątko,  

Świnka – różowe prosiątko,  

Kurka – pierzaste kurczątko,  

Gąska – puchate gąsiątko,  

Kaczka – płetwiaste kaczątko,  

Każda zgubiła swoje dzieciątko!  

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.  

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”. 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:  

Krowę – łaciate cielątko,  

Kozę – rogate koźlątko,  

Owcę – kudłate jagniątko,  

Świnkę – różowe prosiątko,  

Kurkę – pierzaste kurczątko,  

Gąskę – puchate gąsiątko,  

Kaczkę – płetwiaste kaczątko,  

Znalazło mamę każde dzieciątko.  

Po przeczytaniu wiersza:  zadajemy dziecku pytania:  

• Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?  

• Co wydarzyło się w wierszu? 

•  Kto spowodował kłopoty?  

• Co zrobił gospodarz?  

Przechodzimy do wykonania ćwiczeń w kartach pracy na stronie 30a i b. 

6. Bardzo proszę o przygotowanie dzisiaj wspólnie z dzieckiem eksperymentu. Potrzebne będą:     1 

jajko, szklanka/przezroczysty pojemnik oraz ocet. Wlewamy do naczynia ocet i dziecko ostrożnie 

zanurza jajko w occie. Odstawiamy pojemnik na widoku, ale tak żeby dziecko nie dosięgnęło. Po kilku 

godzinach (wieczorem) pokazujemy dziecko co się dzieje, ale nie wyjmujemy jajka- dopiero jutro 

dzieciaki będą mogły je wyjąć. 
7. Na koniec proponuję ćwiczenie pobudzające aparat artykulacyjny. 

Rodzic przygotowuje kartki o wymiarach 10cm na 10 cm, na których narysuje lub przyklei następujące 

obrazki: filiżankę z gorącą herbatą, konia, źrebaka, ziewającą buzię, całusa, baloniki, sowę, i koci grzbiet.  

Przygotowane obrazki rodzic rozkłada rysunkiem do dołu na stoliku i prosi dziecko, aby wylosowało jeden 

kartonik oraz zobaczyło, co należy wykonać. Jeżeli dziecko wylosowało:  



- filiżankę z gorącą herbatą – musi na nią podmuchać, żeby ja ostudzić  

- konia – musi parsknąć jak duży koń  

- źrebaka – powinno pokazać, jak potrafi kląskać  

-ziewającą buzię – demonstruje, jak ziewa rano, gdy się przebudzi  

- całusa – przesyła całusa rodzicowi - baloniki – powoli wypuszcza powietrze z nadętych policzków  

-sowa – wydaje dźwięk podobny pi pohukiwania sowy (hu-hu)  

-koci grzbiet – wypręża język w buzi tak, jak kot wypręża grzbiet.  

Zabawa kończy się w momencie odkrycia wszystkich kart i wykonania wszystkich czynności. Za piękną 

pracę rodzic nagradza dziecko pochwałą i podaje dziecku wodę do picia, ponieważ może jej potrzebować 

po takich ćwiczeniach. 

 

  

    



    

 

 

Bardzo dziękuję Państwu za pomoc w realizacji tematu.  

Pozdrawiam Małgorzata Adamska   


