
Scenariusz zajęć na środę 07.04.2021 

 

Witamy serdecznie dzieci i rodziców z grupy Motylki! 

 

Tematyka tygodnia: Zwierzęta na wsi                                                                                                                                               

Temat dnia:  Wesołe kaczuszki                                                                                                    

Edukacja: muzyczna                                                                                                  

Cele:  

   rozwijanie aparatu mowy 

    kształcenie słuchu muzycznego                                                                                                                                                                                 

    rozwijanie pamięci   

    rozpoznawanie odgłosów zwierząt wiejskich  

 

 
  

Zapraszamy do zabawy „Kaczuszki”, którą już dobrze znacie. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94&ab_channel=MagicRec    ordsPoland 

 

A teraz kilka zagadek: 

Posłuchaj i wskaż jako odpowiedź odpowiedni obrazek  

 

Ma skrzydełka dwa, mówi:  

kwa, kwa, kwa. (kaczuszka) 

 

Spotkasz go w stajni albo zagrodzie,  

a jego ogon zawsze jest w modzie. (koń) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94&ab_channel=MagicRec%20%20%20%20ordsPoland


Mogę, gdy zechcę, dać dla człowieka  

nawet wiaderko pysznego mleka. (krowa)  

  

Jestem biała, jak wąż syczę, tyle razy,  

że nie zliczę i lubię chodzić gęsiego, 

czy wiesz kim jestem, kolego? (gęś) 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Posłuchajcie piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44&ab_channel=%C5%9Apiewaj%

C4%85ceBrzd%C4%85ce-Piosenkidladzieci 

 

Idą kaczuszki, 

Trzymają swe brzuszki, 

Ogonkiem ruszają, 

Główkami kiwają. 

Ref. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, 

Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa! (2x) 

 

Idą kaczuszki, 

Mają krótkie nóżki, 

Wszystkie się bujają, 

Wesoło śpiewają. 

Ref. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, 

Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa! (2x) 

 

Idą kaczuszki, 

Umyć swoje nóżki, 

Skrzydłami machają, 

W wodzie już pływają 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4%85ceBrzd%C4%85ce-Piosenkidladzieci
https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4%85ceBrzd%C4%85ce-Piosenkidladzieci


Porozmawiajmy o utworze: 

 Jakie zwierzątka występowały w piosence? 

 Jaki głos wydają kaczki? 

 Czym ruszały kaczuszki?   itp. 

 

Jak poruszają się kaczuszki?                                                                             

Włączamy piosenkę i naśladujemy ruchy kaczuszek w piosence! 

 

Posłuchaj piosenki raz jeszcze i raz jeszcze… Spróbuj nauczyć się utworu na 

pamięć i zaśpiewaj razem z nagraniem. Powodzenia!   

 

Zapraszamy na masażyk!  

Rodzic siada za dzieckiem, czyta i wykonuje opisane ruchy: 

 

Biegną konie do zagrody      (uderzamy otwartymi dłońmi po plecach)                                    

A kaczuszki hop do wody     (uderzamy piąstkami od góry pleców do dołu) 

Kurki ziarna wydziobują      (palcami wskazującymi chodzimy po całych plecach) 

Pieski szczekają                 (delikatnie szczypiemy) 

i domu pilnują.                    (masujemy po całych plecach) 

 

 

„Kogo słyszysz” – rozpoznawanie odgłosów zwierząt wiejskich (zabawa 

interaktywna) 

 

https://view.genial.ly/5e9336bb124be30da536b6cc?fbclid=IwAR2BjnwtlG506jq

0mE1RdWdUfHdtrz_MPz7wqKcGCpMfHlMnWx2M4k4PJjs 

 

Udało się rozpoznać wszystkie głosy? Brawo!!! 

 

                                                         

                

                                                    Pozdrawiamy Ela Prajs i Marlena Kwapisz 

 

  

Dla chętnych proponujemy karty pracy:   

 Owieczka (karty pracy str. 8 z przedszkola) lub w załączniku – wypełnij 

obrazek wg własnego pomysłu (wydzieranka z papieru, kuleczki z bibuły, 

waty)  

 Połącz kropki i pokoloruj obrazek. Jakiego koloru kredki potrzebujesz? 

https://view.genial.ly/5e9336bb124be30da536b6cc?fbclid=IwAR2BjnwtlG506jq0mE1RdWdUfHdtrz_MPz7wqKcGCpMfHlMnWx2M4k4PJjs
https://view.genial.ly/5e9336bb124be30da536b6cc?fbclid=IwAR2BjnwtlG506jq0mE1RdWdUfHdtrz_MPz7wqKcGCpMfHlMnWx2M4k4PJjs


                                                                                                                      

 

 

 


