
Propozycja zajęć na 

Temat tygodnia: W gospodarstwie

Temat dnia: Stary Donald farmę miał

 Aktywność: muzyczna

Cele: -  rozwijanie słownictwa

- ćwiczenia słuchu fonemowego

- rozwijanie koncentracji uwagi

 

 

1. „Co robimy?” – wiersz 

Ruszamy paluszkami 

Czy zabawki ułożone? 

Spoglądamy w jedną stronę 

Spoglądamy w drugą stronę 

Unosimy 

I skaczemy, aż pod chmurę 

Nim do pracy się weźmiemy 

To przez chwilkę odpoczniemy 

2. Zagadki słowne „Wiejska zagroda

Czarne, białe i łaciate,
spotkasz je na łące latem,
nikt przed nimi nie ucieka,
dać Ci mogą dużo mleka.

 

Propozycja zajęć na środę 7.04.2021r 

W gospodarstwie 

Stary Donald farmę miał 

muzyczna  

rozwijanie słownictwa 

ćwiczenia słuchu fonemowego 

rozwijanie koncentracji uwagi 

Dzień dobry Krasnoludki! 

wiersz obrazowany ruchem B. Forma 

Ruszamy paluszkami – wyciągnięcie rąk przed siebie, poruszanie palcami

Tupiemy nóżkami. – tupanie 

Czy zabawki ułożone? – gest zdziwienia 

Spoglądamy w jedną stronę – daszek nad oczami, spoglądanie w prawo

w drugą stronę – daszek nad oczami, spoglądanie w lewo

nosimy ręce w górę – uniesienie rąk w górę 

skaczemy, aż pod chmurę – skłon obunóż 

Nim do pracy się weźmiemy – marsz w miejscu 

przez chwilkę odpoczniemy – przejście do leżenia na dywanie.

 

Wiejska zagroda” 

Czarne, białe i łaciate, 
spotkasz je na łące latem, 
nikt przed nimi nie ucieka, 
dać Ci mogą dużo mleka. 

 
Co to za damy żyją w chlewiku?
Grube, różowe, jest ich bez liku.
Małe oczka, krótkie ryjki mają

i zawsze chrum, chrum, chrumkają
 
 

rąk przed siebie, poruszanie palcami 

nie w prawo 

nad oczami, spoglądanie w lewo 

do leżenia na dywanie. 

Co to za damy żyją w chlewiku? 
Grube, różowe, jest ich bez liku. 
Małe oczka, krótkie ryjki mają 

i zawsze chrum, chrum, chrumkają 



Nie na polu, nie pod miedzą, 
lecz na hali trawkę jedzą. 
Wełniane kubraczki mają, 

wełnę na sweterki dają. 
 

Dumny bardzo jest z ogona, 
chociaż pawia nie pokona. 
Nocuje zawsze w kurniku, 

rankiem pieje "Kukuryku!". 

Wytworny jest niebywale, 
czerwone nosi korale. 

Gdy na drodze mu ktoś stanie, 
to usłyszysz ... gulgotanie. 

 

Siedzi na grzędzie w kurniku 
i nie woła kukuryku. 
O pisklęta swoje dba, 

gdy dasz ziarno, jajo da. 

 

3. Zabawa ruchowo-naśladowcza połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi 
 
„Gospodarstwo Agatki” – Rodzic zaprasza dziecko do zabawy, wyjaśniając, iż podczas jej 
trwania zamienia się ono w różne zwierzęta i będzie naśladować ich odgłosy oraz sposób 
poruszania się.  
Tekst zabawy: Mała Agatka na wsi mieszkała i co dzień rano wcześnie wstawała (dziecko 
przeciąga się i ziewa kilkakrotnie). Razem z Agatką wstawały zwierzęta (podskoki),  
o których dziewczynka zawsze pamięta. Każde zwierzę wita się jak umie (ukłony), bo każde 
zwierzę swój język rozumie. Witają się kury, koty, kaczki, psy, itp. 
 

 
 

4. Zabawa ruchowa ortofoniczna do piosenki „Stary Donald farmę miał” 
Stary Donald farmę miał, ija, ija, oł!  
I na tej farmie świnke miał ija, ija, oł!  
Świnka kwi, kwi tu i kwi, kwi tam...  
 
 



W kolejnych zwrotkach dzieci naśladują krowę, psa, kury, kaczki, gąski, kota, konia, 
owce. Po wysłuchaniu piosenki proszę, aby dziecko wymieniło zwierzęta usłyszane  
w piosence. Ile zapamiętało? Próba nauki piosenki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yit7PlRN7Yg  
 
To wszystko na dzisiaj! Do zobaczenia jutro 

Karolina Dach  


