
07.04.2021  

Dziś będzie aktywność artystyczna: plastyczna i rytmiczna. Zapraszamy! 

Temat tygodnia : Zwierzęta na wsi 

Temat dnia:     Ż y c i e    w    g o s p o d a r s t w i e    w i e j s k i m.                     

Cele: 

- rozwijanie wyobraźni i zmysłu estetycznego, 

- poszerzenie doświadczeń plastycznych, 

- wykształcenie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa, dynamiki 

 

1. Zabawa rytmiczna z kubeczkami po jogurcie  przy piosence,, Miała baba 

koguta” Piosenki dla dzieci – bajubaju. Tv                                                      

(kubeczki po jogurcie będą pełniły funkcję instrumentu perkusyjnego- 

bębenka). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOl2Chgz0P0 

2. Suchanie fragmentu wiersza wiersza Stanisława Karaszewskiego                       

,, 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, 

https://www.youtube.com/watch?v=aOl2Chgz0P0


Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Rozmowa na temat treści wiersza i ilustracji: 

Dzieci nazywają i wskazują zwierzęta, o których była mowa w wierszu: 

- Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? 

- Jak nazywa się dziecko krowy, kozy, owcy , świni, kury, gęsi, kaczki,? Pokaż 

je na obrazku.  

- Jakiego zwierzątka zabrakło na obrazku? 

- Które zwierzę nie wystąpiło w wierszu? 

 

 

 

 

Zabawa ruchowa przy piosence ,, Gdacze kura: ko, ko, ko”: 

Śpiewające Brzdące - Gdacze kura: Ko, Ko, Ko - Piosenki dla dzieci 

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

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


 

Propozycja pracy plastycznej do wyboru: 

Pierwsza:  ,,Kura i kurczątka” malowane dłonią i paluszkami.                               

Malujemy dłoń, odbijamy na kartce, po czym malujemy paluszek drugiej dłoni i 

również odbijamy. Po tych czynnościach dorysujemy dziób, łapki oczy. Można 

po wyschnięciu dorysować trawę lub dokleić zieloną bibułą, niebo pokolorować 

na niebiesko. 

 

 

 

 

 

Druga: ,, Krówka” wykonana techniką origami. 

Na początku przygotuj sobie kolorową, białą, czarną kartkę A4, kredki, pisaki, 

klej i nożyczki. 

Rodzic narysuje Tobie kółka o różnej wielkości, wytniesz je i stworzysz z nich 

krowę na kartce. 

Następnie narysuj czarne łatki oraz pozostałe elementy. 

Na zakończenie możesz dorysować trawkę, słoneczko i chmurki. 

 



 

 

 

 

A teraz zapraszamy z panią Elizą na domową  rytmikę: 

 

Domowa rytmika z panią Elizką - Zwierzęta w zagrodzie odc. 20 

https://www.youtube.com/watch?v=m5VhNxtmkWc 

 

 

 

Na dzisiaj to wszystko! 

Pozdrawiamy!!! 

 

Wasze ciocie: Barbara Stachura, Beata Mika 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5VhNxtmkWc


 Karta pracy ,, Razem bawimy się” str.45 

 

 


