
WIOSNA NA WSI 

 

Drodzy Rodzice, z okazji zbliżających się świąt pragnę życzyć Państwu i dzieciom, by był to 

czas wypełniony spokojem, radością, nadzieją oraz obecnością najbliższych. Dużo słońca i 

uśmiechu każdego dnia. 

W nadchodzącym tygodniu proponuję dzieciom spotkanie ze zwierzętami z wiejskiego 

podwórka. Zachęcam (w miarę możliwości) do wykonania wybranych zadań ☺  

• Oglądanie książek związanych tematycznie ze zwierzętami żyjącymi na wsi- 

zachęcanie dzieci do opisywania obrazków lub odpowiadania na pytania związane z 

daną ilustracją. 

 

• Zabawa z wykorzystaniem pluszowej maskotki wybranego zwierzątka- rodzic prosi 

dziecko, by umieściło maskotkę w określonym miejscu: przed sobą/ za sobą/ pod 

krzesłem/ na stole/ w szufladzie/  nad łóżkiem/ obok siebie 

 

• Rysowane wierszyki: rodzic rysuje wg instrukcji, dziecko uzupełnia obrazek wg 

własnego pomysłu dorysowując różne elementy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ONbQrMP9-3o   KOTEK 

https://www.youtube.com/watch?v=p7n-6jFiIAc    ŚWINKA 

https://www.youtube.com/watch?v=jqBh7EtFyG8  PIESEK 

 

• Zagadki o zwierzętach: rodzic czyta, dziecko zgaduje i dzieli nazwę  na sylaby, 

naśladuje odgłos i sposób poruszania się danego zwierzęcia  

 

- W oborze na sianie sypia, ma rogi, ogon i kopyta. Dobre ma też zwyczaje, bo 

ludziom mleko daje. (KROWA) 

- Chodzi po podwórku, o ziarenka prosi, siada na grzędzie i pyszne jajka znosi. 

(KURA) 

- Budzi się przed świtem w przytulnym kurniku, potem budzi innych swoim kukuryku. 

(KOGUT) 

- Chodzi gęsiego, białe piórka ma i po swojemu sobie gęga. (GĘŚ) 

- Krótkie ma nóżki i krótki ryjek, a do tego grubą szyję. A do tego ma kopytka, jeść jej 

dają do korytka. (ŚWINIA) 

- Ostre rogi, długa bródka, nie wpuszczaj jej do ogródka. (KOZA) 

- Za kości rzucone dziękuje ogonem. (PIES) 

- W nocnej ciszy łowi myszy. (KOT) 

- Co to za ptak? Pływa po stawie i kwacze kwak, kwak. (KACZKA) 

- Szybko biega, rży i parska. Potem w stajni grzecznie stoi, czeka, aż go ktoś napoi. 

(KOŃ) 

- Ma cztery nogi do samej ziemi. Ma kręte rogi i bodzie nimi. (BARAN) 
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• Swobodna improwizacja taneczna do piosenki Dziadek fajną farmę miał  

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ  

 

• Praca plastyczna- wykonanie dowolną techniką wybranego zwierzątka  

 

• Wspólne oglądanie bajki Dziwny świat kota Filemona 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEpw0DkwSRQ      Nazywam się Filemon 

https://www.youtube.com/watch?v=8-FZviguevU      Wielkanocne sprzątanie 

 

• Ćwiczenia oddechowe- Jajka 

Rodzic wycina z papieru 10 jajek, dziecko przykłada do jajka słomkę, robi wdech i za 

pomocą słomki przenosi kolejno jajka na talerz lub do narysowanego na kartce 

koszyczka. 

 

• Masażyk 

List do babci 

 

Kochana babciu (Piszemy palcem na plecach dziecka). 

KROPKA (naciskamy plecy w jednym miejscu) 

Piszę Ci, że mamy w domu kotka (kontynuujemy pisanie). 

KROPKA. 

Kotek chodzi (kroczymy palcami). 

kotek skacze („skaczemy”, opierając dłoń na przemian na przegubie i palcach), 

kotek drapie (delikatnie drapiemy dziecko po plecach), 

kotek chrapie (opieramy na nich głowę i udajemy chrapanie). 

I choć straszny z niego psotek (łaskoczemy dziecko po plecach) 

bardzo fajny ten mój kotek (przytulamy dziecko). 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q&fbclid=IwAR1HshB5joneWP5qBTPbXNVNdJCMug

H9WNJIbgKrKQdEtE0_knTtgsKwo2A    INSIDE AN EASTER EGG  

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8   zabawa ruchowa przy piosence THE BUNNIES 

COUNTING SONG 

https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk zabawa ruchowa przy piosence HOP HOP LITTLE 

BUNNY 

Będzie mi bardzo miło jeśli podzielicie się ze mną zdjęciami przedstawiającymi Wasze 

zabawy. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia oraz niespożytych pokładów energii. ☺ 

Monika Bibułowicz 
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