
Kwiecień, tydzień 3 Wiosna na wsi
Dzień 3 „Na wiejskim podwórku”

1.     Układanie zdrobnień do nazw młodych zwierząt. Zachęcanie do   
samodzielnej zabawy słowami.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=36

w podanym linku są przedstawione młode, wiejskie zwierzęta. Dzieci podają ich nazwy,
a następnie układają zdrobnienia, np. źrebię – źrebaczek, źrebiątko; cielę – cielaczek,
cielątko. Możemy podać dzieciom przykłady zabawnych rymów do zdrobnień, np. 
Źrebaczek założy fraczek. Cielątko lubi małpiątko. Prosiaczek zdjął kubraczek zachęcamy 
dzieci do samodzielnej zabawy słowami i układania rymów (mogą to być również rymy 
niezwiązane ze zwierzętami, np. tacki – placki).
•• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Sprytny kotek.
N. rozciąga w sali kolorowy sznurek (płotek), mniej więcej na wysokości kolan dziecka. 
Dzieci
są kotami. Ustawiają się w rzędzie przed płotkiem. Następnie kolejno przechodzą nad nim
tak, aby go nie dotknąć. Jeśli dziecko dotknie sznurka, próbuje przejść kolejny raz.

1. Zabawy ze zwierzętami – zajęcia matematyczne.
•• Zabawa na powitanie z rymowanką.
Dzieci z innymi osobami znajdującymi się w domu wypowiadają rymowankę z 
jednoczesnym wykonywaniem ruchów, o których jest w niej mowa: Krok do przodu, krok 
do tyłu, teraz podskok w górę. Zrób kółeczko z dwóch paluszków (łączą ze sobą palec 
wskazujący i kciuk) i wyjrzyj przez dziurę – odwracają się do swoich sąsiadów po obydwu 
stronach i mówią: Cześć.
•• Segregowanie i przeliczanie elementów zbioru.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=36


Przedstawiamy dzieciom obrazki,które są powyżej i pytamy czy można podzielić te 
zwierzęta na dwie grupy. Dzieci podają propozycje (np. zwierzęta, które mają dwie lub 
cztery nogi), następnie obrysowują je  kredkami w dwóch kolorach ( w ten sposób tworzą 
dwa zbiory) Przy pomocy  rodziców przeliczają elementy zbiorów.
Układając obrazki parami, sprawdzają, których zwierząt jest więcej. Pytamy , czy mają 
jeszcze jakieś inne propozycje dotyczące podziału tych obrazków zwierząt na grupy. Jeśli 
nie, wyjaśniamy, że można jeszcze dokonać podziału w zależności od tego, czy zwierzę jest 
ptakiem,  czy nim nie jest. Pytamy: Jakie charakterystyczne cechy mają ptaki? (Skrzydła, 
dzioby, pióra).
 Dzieci  wskazują właściwe obrazki i tworzą 2 grupy  – w jednej ptaki, w drugiej pozostałe 
zwierzęta,w którym wyjaśniamy , że są to ssaki, czyli zwierzęta, które po urodzeniu 
odżywiają się mlekiem matki.



•• Odnajdywanie ukrytej sylwety kurczątka.
Wycięta z papieru sylweta kurczątka, pięć wyciętych z papieru kępek trawy (takie, aby 
łatwo było w nich ukryć sylwetę kurczątka), kartoniki z narysowanym kropkami (od 1 do 
5).
   Sylweta kurczątka jest na końcu tego folderu,  

Dzieci  układają, jedną obok drugiej, kępki trawy, ile ich jest. (Przed rozpoczęciem liczenia  
wskazujemy stronę, od której dzieci mają zacząć liczenie). Pokazujemy dzieciom sylwetę 
kurczątka, mogą kurczątko pokolorować. Zapraszamy do zabawy w chowanego. Dzieci ma 
mykają oczy,  chowamy sylwetę kurczątka pod jedną z kępek trawy,dzieci otwierają oczy a 
my pokazujemy  kartonik z określoną liczbą kropek (od 1 do 5). Dzieci liczą kropki i 
pokazują wynik na palcach. Dzieci pokazuje kępkę trawy odpowiadającą liczbie kropek na 
kartoniku, np. na kartoniku były dwie kropki– dziecko wskazuje drugą kępkę trawy. Na 
pytanie: Gdzie ukryło się kurczątko? Odpowiadają przy ewentualnej  naszej pomocy  np. 
Pod drugą kępką trawy.
Zwracamy uwagę, aby dziecko liczyło od strony lewej do prawej. Pokazujemy  kierunek.

-----Wykonanie zadań z   k  art  y   pracy  ( znajduje się w następnym folderze)     
Dzieci:
−− łączą obrazki zwierząt z ich cieniami,
−− rysują w ogonie każdego koguta tyle piór, ile wskazuje liczba kropek na karteczce.

 2. Zestaw ćwiczeń i zabaw  ruchowych.
Dla każdego dziecka podwójna kartka z gazety, tamburyn, obręcz.
•• Wprowadzenie.
Dzieci maszerują po obwodzie koła. W rękach trzymają gazety. Liczą głośno do czterech, na
cztery podnoszą do góry rękę z gazetą.
•• Zabawa orientacyjno -porządkowa Kury na grzędzie.
Dzieci ustawiają się w pięcioosobowych rzędach (rzędy stoją obok siebie, w pewnej 
odległości)
– to kury siedzące w kurniku na grzędach. Każde dziecko układa przed sobą gazetę
i wykonuje na niej siad klęczny. Na dźwięk tamburynu kury wychodzą na podwórko i 
poruszają się po nim w sposób charakterystyczny dla tych zwierząt. Na przerwę w grze 
wracają do kurnika, na swoje miejsca. Przyjmują pozycję wyjściową.
•• Ćwiczenie wyprostne – Uwaga, lis!
Dzieci są kurami. Poruszają się po całej sali w sposób charakterystyczny dla tych zwierząt.
Na hasło: Lis, zatrzymują się natychmiast w miejscu, prostują plecy, kładą gazety na głowie
i stoją nieruchomo do chwili, aż usłyszą ponowny dźwięk tamburynu.
•• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Ziarno dla kury.
Dzieci stoją w rozsypce, w lekkim rozkroku. Zwijają gazetę w kulkę – to ziarno dla zwierząt
– i trzymają ją oburącz przed sobą. Na sygnał N. dzieci przenoszą kulkę z gazety oburącz
za głowę, puszczają na podłogę za plecami (wysypują ziarna), a następnie zamieniają się
w kurki – wykonują skłon do przodu, oburącz chwytają kulkę leżącą z tyłu i podnoszą do
góry na znak wykonania zadania.
•• Ćwiczenie mięśni brzucha – Ukryte ziarno.
Dzieci leżą na brzuchu. Kulkę układają przed sobą, policzek opierają na dłoniach ułożonych
na



podłodze jedna na drugiej. Na sygnał N. wkładają kulkę pod brodę, wyciągają ręce w przód,
podnoszą klatkę piersiową i utrzymują przez chwilę taką pozycję. Następnie wracają do
pozycji wyjściowej.
•• Zabawa z elementem rzutu i celowania – Sito.
Dzieci stoją w rzędzie, trzymając w jednej ręce kulkę z gazety. Rodzic stoi w pewnej 
odległości od dzieci, trzymając w ręce obręcz opartą o podłogę. Dzieci kolejno rzucają 
kulką tak, aby przerzucić ją przez środek obręczy – sito. Wykonują ćwiczenie na przemian: 
prawą ręką i lewą ręką.
•• Ćwiczenia stóp.
Dzieci siedzą w siadzie skulnym. Kulkę (ziarenko) układają przed stopami. Na sygnał  kładą
stopy na kulce i przesuwają ją naprzemiennie: do przodu i do tyłu (stopami po podłodze).
•• Ćwiczenie oddechowe.
Dzieci leżą na brzuchu. Kulkę z papieru układają przed sobą. Starają się dmuchnąć na kulkę
tak mocno, aby przesunęła się w dowolną stronę.
•• Zakończenie zajęć.
Dzieci stoją w kole. Kulkę z gazety trzymają w jednej ręce. Na podłodze kładziemy obręcz.
Dzieci kolejno wrzucają kulkę do obręczy.

•• Klaszczemy – zabawa rytmiczna przy piosence Na wiejskimpodwórku.

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

Dzieci po usłyszeniu  piosenki  maszerują w określonym kierunku, w rytmie melodii. 
Podczas przerwy w muzyce rodzic  wyklaskuje krótki układ rytmiczny.
Dzieci powtarzają go najpierw z rodzicem następnie samodzielnie. Zabawę powtarzamy 
kilka razy, wykonując rytmy w różny sposób, poprzez tupanie, uderzanie dłońmi o kolana.
•• Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Kotek na drabinie.
Kolorowe szarfy, skakanki ,wstążki itp. układamy na podłodze (ułożenie poziome) – 
szczebelki drabiny.
Przed drabiną ustawiają się w rzędzie dzieci (koty). Przeskakują obunóż ze szczebelka na
szczebelek (z szarfy na szarfę), starając się nie ominąć żadnego z nich.

Zadania , zabawy dla chętnych dzieci i rodziców.
Słuchanie wiersza Krystyny Datkun - Czerniak Wiosna.

Wiosna w zielonej sukience
nogami bosymi stąpa.
I gdzie stopę stawia,
tam… to chyba czary –
wiosenny kwiat zostawia.
Po spacerze wiosny
świat zmienia się cały.
Ptaki wśród zieleni
radośnie śpiewają,
motyle fruwają,

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


świerszcze cicho grają.
Kwiaty kolorowe
wśród traw zakwitają.
Gdyby nie ty, wiosno, i te twoje czary,
to świat byłby pewnie i smutny, i szary.
•• Rozmowa na temat wiersza.
Pytamy dzieci:
−− Jaki kolor miała sukienka Wiosny?
−− Co się dzieje w przyrodzie po przejściu wiosny?
−− Jaki byłby świat, gdyby nie było kwiatów, drzew, zwierząt?
−− Pokazujemy dzieciom obrazy słynnych malarzy: Wincent van Gogh Kwitnące kasztany,
Giuseppe Arcimboldo Portret wiosenny , Claude Monet Wiosna w Siene, Wiosenne drzewa 
w Bloom) i zadajemy pytania:(ilustracje obrazów znajdują się poniżej)





 

---Jaką porę roku przedstawiają obrazy?
−− Jakiego koloru jest najwięcej na obrazach?
−− Gdzie możemy zobaczyć obrazy? (galeria, muzeum)
−− Kto maluje obrazy?
−− Czego możemy użyć, aby powstał obraz? 
Dzieci  wymieniają narzędzia malarskie)
•• Ćwiczenie percepcji słuchowej Dzielimy na sylaby.
Dzieci dzielą na sylaby narzędzia malarskie np.: kred-ki, pę-dzle, far-by, o-łó-wek, wę-giel.

W dalszym ciągu prosimy,o ile to możliwe o przesyłanie zdjęć ze 
wspólnych zabaw,wykonywania prac oraz wspólnego spędzania 
czasu w rodzinach.
            Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy.




