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Witajcie w piątek drogie Elfy! Niebawem się zobaczymy ale jeszcze 

dziś do zabawy zaprosimy.  

Zapraszamy na dzisiejsze zajęcia! 

  

  

BLOK TEMATYCZNY Zapraszamy: Na wiejskim podwórku  

TEMAT DNIA: Wesołe wiejskie podwórko 

AKTYWNOŚC: Ruchowa, muzyczna 

CELE OGÓLNE: 

 Poznanie różnych gatunków zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie. 

 Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. 

 Kształtowanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania 

 Doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w trakcie 

różnorodnych zabaw i ćwiczeń gimnastycznych 

 Rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 

1. Przywitajmy się  wesoło, w zabawie może brać udział cała rodzinka. 

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy – już czas!                                                                                                

Jestem ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy! (powtarzamy x3)  

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

      

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


                                                                             

 

2. Jakie zwierzęta widzicie na obrazku? Spróbujcie je policzyć. 

Zabawmy się. Odgadnijcie kogo będziemy naśladować.  

Kiedy pędzę, galopuję, powiew wiatru w nozdrzach czuję. Jeśli cukru kostkę dasz, 

miejsce na mym grzbiecie masz. 

Oczywiście, to koń. Zamieniamy się w koniki i ćwiczymy języki.  

3. „Konik”- gimnastyka buzi i języka wg I. Jackowskiej.  

Jedzie koń po bruku, stuka – stuku, puku (kląskanie językiem ze zmianą tempa)                                    

Konik woła iha – ha Jedzie koń po bruku, stuka – stuku, puku (kląskanie językiem 

ze zmianą tempa). Konik woła iha – ha . Czy potrafisz tak jak ja? (powtarzanie iha 

– ha)  Raz jedzie powoli, a raz galopuje. Ten dźwięk słyszy każdy, kto go 

naśladuje  (kląskanie językiem ze zmianą tempa) 

 

4. Poćwiczmy! 

Zakładamy samodzielnie coś wygodnego, ściągamy kapcie, skarpetki i zaczynamy! 

Miłej zabawy! 

„Zakręcona ruletka” – Zakręć kołem i zobacz co wylosujesz. Wykonaj ćwiczenia 

dokładnie i tyle razy ile wskazuje liczba.  

https://wordwall.net/pl/resource/925064/gimnastyka-zabawa 

Zmęczeni?  

5. Usiądźcie i poczytajcie.  

https://wordwall.net/pl/resource/925064/gimnastyka-zabawa


Czy udało się Wam odczytać jakie to zwierzęta? 

 

6. Zabawimy się w liczenie. 

W zagrodzie jest 5 krówek i 4 świnki. Ile zwierząt jest w zagrodzie? 
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Wpisz lub ułóż z cyferek lub napisz na kartce odpowiednie cyfry i liczby. 

Przeczytaj działanie. Odpowiedz proszę pełnym zdaniem. 

 

W zagrodzie jest 7 kogutów i 3 konie. Ile zwierząt jest w zagrodzie? 
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Wpisz lub ułóż z cyferek lub napisz na kartce odpowiednie cyfry i liczby. 

Przeczytaj działanie. Odpowiedz proszę pełnym zdaniem. 

Pobawmy się z dzieckiem w podobny sposób. Użyjmy klocków, maskotek… Dzieci 

mogą zapisywać działania na kartce.  

Albo pobawmy się interaktywnie 

https://view.genial.ly/5e80f4b05ad5150d93dd48a6 

Znajdują się tu zadania matematyczne - dodawanie w zakresie 10. Super zabawa! 

7. Posłuchajmy piosenki o pewnym farmerze…. Naśladujmy głosy zwierząt, 

które hodował, spróbujmy śpiewać wraz z nim. 

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA 

 Ile zwierząt miał farmer? Spróbujcie policzyć… lecz w swej pamięci…  

Udało się? 

Jeśli znajdziecie jeszcze chwilkę to polecam edukacyjną grę interaktywną  „Na jaką 

głoskę? Zwierzęta wiejskie” 

https://view.genial.ly/5e94acb69334740d78ba4412 

 

To  już wszystko na dziś w poniedziałek na Was czekamy. Do zobaczenia. 

Wyślijcie JEŚLI MOŻECIE do NAS  swoje dzisiejsze zadania DZIĘKUJEMY! 

EWELINA SAŁATA I BEATA GOŁYSKA 

 

 

https://view.genial.ly/5e80f4b05ad5150d93dd48a6
https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA
https://view.genial.ly/5e94acb69334740d78ba4412


KARTA PRACY 1 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KARTA PRACY 2 



 

 

 

 



 

 

 


