
 

 

 

 

       
                                   Propozycja zajęć na dzień 18.06.2020 
 
                           WITAMY „ Jeżyki”, „Jeżynki” oraz ich Rodzinki 
Zapraszamy na czwartkowe zajęcia artystyczne. Cieszymy się, że nadal z nami 
jesteście i korzystacie z naszych propozycji zabaw i zajęć. 
 
Temat zajęć: Życie w gospodarstwie wiejskim 
Celem dzisiejszych zajęć jest: 
- rozwijanie aktywności ruchowej przy muzyce;   
- usprawnianie  pamięci słuchowej; 
- utrwalenie wyglądu, nazw, odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka 
 
 
                                        Zajęcia pierwsze muzyczno-ruchowe 
 
 
 

 

1.Na początek powitajmy się wesoło z króliczkiem „Maskotki - Kółeczko-zabawa 

taneczna dla dzieci” https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA 

2. A teraz usiądźcie wygodnie aby jeden z Rodziców mógł zabrać was  do 

zagrody Małgosi –na  bajeczkę ortofoniczną. Rodzic czyta treść bajeczki, a Wy 

naśladujecie odgłosy zwierząt. 

 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: miau, miau, miau. 

Kura gdacze: kod, ko, da. 

Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa. 

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA


Gąska gęga: gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: be, be, be. 

Koza muczy : me, me, me. 

Indor gulaga: gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: mu, mu, mu. 

Konik parska: prr, prr, prr. 

A pies warczy: wrr, wrr, wrr. 

I tak gra orkiestra ta, aż  Małgosia jeść im da. 

3. Teraz się zabawimy w zabawę bieżną „Koniki”;   

Układamy przeszkody na podłodze z dowolnych rzeczy dostępnych w domu. Bieg 

swobodny koników między przeszkodami ze zmianą tempa i rytmu na hasła: 

kłusem, stępa. cicho po piasku. Na dźwięk „prrr”  zatrzymanie się, powrót do 

stajni, grzebanie. 

4. utrwalcie sobie piosenkę o Farmie Dziadka Lulka: 

https://www.youtube.com/watch?v=lhVR1FDXS5E  

 

Spróbujcie wspólnie zabawić się do słów piosenki, może uda się Wam ułożyć 
układ taneczny do jej słów. Powodzenia! 

 

                                            

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lhVR1FDXS5E


                                                   Zajęcia drugie- techniczne 

 

 

 

 

Zapraszamy Was do zrobienia zwierzątek z plasteliny. Poniżej znajdziecie 

obrazkowe instrukcje. Zaproście do zabawy Rodziców. 

Najpierw zrobimy świnkę 

 

 



A teraz zrobimy pieska: 

 

 

Kochani to tyle na dziś, zapraszamy na jutro też będzie ciekawie 

i wesoło. Pozdrawiamy i Was mocno ściskamy!   

 

 



Karta pracy 1 

WYTNIJ  PUZZLE I DOPASUJ DO DDPOWIEDNIEGO ZWIERZĄTKA 

WIEJSKIEGO 

 

 



Karta pracy 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


