
Dzień 4 15.04.2021r. 

Temat dnia: Na wsi 

Na początek zapraszam wszystkie dzieci do zabawy z muzyką poważną. Karnawał zwierząt – 

Kury i kogut – improwizacje ruchowe do muzyki C. Saint – Saensa. 

Kolory Muzyki - C. Saint-Saens - Karnawał Zwierząt "Łabędź" - YouTube 

Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne do muzyki: 

- Dziecko wygodnie układa się na dywanie i słucha muzyki („Karnawał zwierząt”- „Kury i 

koguty” Saint-Saens’a), wyobraża sobie wiejskie podwórko, po którym chodzi i spotyka 

różne zwierzęta.  

- Wykonywanie wdechu przez nos i wydechu przez usta ( i odwrotnie) w pozycji leżącej na 

plecach; ułożenie na brzuchu maskotki i obserwowanie „kołysania” się jej podczas 

oddychania ( brzuch unosi się podczas wdychania powietrza i opada podczas wydychania).  

- W pozycji leżącej na brzuchu z rękami wzdłuż ciała, dotykając policzkiem podłogi 

uczestnicy koncentrują się na oddechu. Przy wdechu lekko naciska przeponą podłogę, przy 

wydechu rozluźnia się. 

Zachęcam do zabawy i przy okazji ćwiczenia mowy:  

„Kaczka” – ćwiczenia ortofoniczne z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak(masażyk). 

 Człapie kaczka: człap, człap, człap   – otwartymi dłońmi uciskamy plecy dziecka,  

łap ją proszę dla mnie, złap.    – łapiemy dziecko za boczki i łaskoczemy,  

Kapie deszczyk: kap, kap, kap  – uderzamy szybko opuszkami palców po 

plecach,  

złap go proszę dla mnie, złap.    – łapiemy dziecko za karczek i łaskoczemy,  

Skacze piłka: klap, klap, klap    – uciskamy plecy dziecka dłonią złożoną w pięść, 

 złap ją proszę dla mnie, złap.    – łapiemy dziecko za brzuszek i łaskoczemy. 

 

Proszę przyjrzeć się jeszcze raz zwierzątkom z wiejskiego podwórka. Pomoże Ci w tym ta 

stronka: 

https://youtu.be/-njNzJZ-388 

„Zwierzęta” – zabawa ruchowa.  

Rodzic podaje kolory zwierząt mieszkających w gospodarstwie, a dzieci muszą dopasować 

kolor do koloru sierści zwierzęcia i naśladować jego chód bądź zachowanie.  

Np. - czarna w białe łaty – chodzi nam o krowę  

https://www.youtube.com/watch?v=nMGQ-EkyM9I
https://youtu.be/-njNzJZ-388


- biała i puszysta – owca  

- biała, gładka, ma brodę i rogi – koza  

- żółte małe i dziobią ziarenka – kurczaki 

 - kolorowy i nosi korale na szyi – indyk 

 - czarne, białe i pstrokate, lubią się łasić – koty 

 - różowe – świnki  

- czarne, brązowe, białe, mają grzywę i ogon – konie 

Teraz zapraszam Was na krótki film edukacyjny       

Poznacie miejsca, w których wiejskie zwierzęta mieszkają       

Zwierzęta na wsi część 2 (gdzie mieszkają, co jedzą, co nam dają, zadania) - YouTube 

Zwierzęta i ich domy  

Rodzic zadaje pytania:  

- kto mieszka w kurniku ?  

-a kto śpi w oborze? 

 -kto mieszka w budzie? 

 -a kto w mieszka w stajni? 

 Zadaniem dziecka jest połączyć zwierzę z jego domem. 

Kto tu mieszka? - NA WSI by www.janauczycielka.com on Genially 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4
https://view.genial.ly/5e8b176342b1580e14d70d07?fbclid=IwAR1binkLA7BMJ8HdFQskj4nFt06o1t3cmlrx_CCt3KmnfiL7UvTUvzmi1SI


 



 

 

Zestaw zabaw ruchowych: 

Zabawy ruchowe dla dzieci - odcinek 1 - YouTube 

A teraz zadanie na spostrzegawczość       Do dzieła Przedszkolaki! 

https://view.genial.ly/5e974d0d27cb3a0e1088025d/presentation-cwiczymy-

spostrzegawczosc-zwierzeta-wiejskie 

Po południu warto powtórzyć odgłosy zwierząt, szczególnie z dziećmi, które mają trudności 

z wyrazistą mową. Proponuję zabawę: Czyj to głos? Naśladujemy zwierzątka a dzieci zgadują 

nazwę, mile widziane obrazki tych zwierząt. 

Na koniec proponuję zabawę znaną i lubianą przez dzieci „Walka kogutów”        

Warto poprosić tatę, starsze rodzeństwo, żeby znaleźli czas i posiłowali się z nami. 

Przyjmujemy pozycje przysiadu na przeciwko siebie, z wyciągniętymi ramionami, chwytamy 

się za ręce i staramy na wzajem przewrócić. Przegrywa ten kto straci równowagę. Zabawę 

powtarzamy i nie zawsze wygrywamy:) 

„Wiejska zagroda” – budownictwo z różnego rodzaju klocków. Ustawianie 

zwierząt(klocków) po prawej/lewej stronie gospodarstwa, przed/za i nad gospodarstwem. 

Miłej zabawy       i oczywiście czekam na Wasze zdjęcia       

Pozdrawiam ciepło                 

 

Dla chętnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://view.genial.ly/5e974d0d27cb3a0e1088025d/presentation-cwiczymy-spostrzegawczosc-zwierzeta-wiejskie
https://view.genial.ly/5e974d0d27cb3a0e1088025d/presentation-cwiczymy-spostrzegawczosc-zwierzeta-wiejskie


 

 

 

 



 

Utrwalamy przeliczanie 



 



 



 


