
Czwartek 23 04 2020r. 

WESOŁE   ZABAWY    NA   WIEJSKIM   PODWÓRKU. 

1. Gimnastyka buzi i języka – Zwierzęta na wsi. 

 

 

 

Jak koza przesuwaj żuchwę raz w lewo, 

raz w prawo. 

 

 

Naśladuj przeżuwanie trawy 

jak krowa. 

 
 

 

 

 

Jak konik na przejażdżce – stukaj czubkiem 

języka o podniebienie. Kląskaj. 

 

 

Zrób ryjek świnki wysuwając zaokrąglenie 

wargi do przodu tak by zęby były widoczne. 

 

2. Rozwiąż   zagadkę:  

Mleka da nam na serek i pięknej wełny na ciepły sweterek. (owca) 

 



3. Posłuchaj wiersza Wandy Chotomskiej „Owieczka” 

Wyszła Owieczka z domu na łąkę, 

Mama jej dała wstążeczkę z dzwonkiem. 

 

A w dzwonku było serce i nuta: 

- Kocham cię, Mamo i jestem tutaj!  

Grała Owieczka z łąką w zielone. 

I nagle patrzy: - Gdzie jest mów dzwonek? 

 

- Gdzie mój dzwoneczek? Szukajcie dzwonka! 

- Znalazłam dzwonek! - woła Biedronka. 

 

Tu jest dzwoneczek! - Proszę Biedronki, 

mój nie był kwiatkiem, tak jak te dzwonki. 

 

Coś dzwoni w trawie... Co tutaj dzwoni? 

- To nie mój dzwonek, to Polny Konik! 

 

 

 

 

Skoczyły w wodę Żabki zielone: 

- Może w potoku dzwoni ten dzwonek? 

 

- Nic nie znalazły. Okropna szkoda. 

A to dzwoniące to była woda. 

 

Beczy Owieczka: - Gdzie jest mój dzwonek? 

Może mój dzwonek połknął Skowronek? 

 

- Po co mi dzwonek? - woła Skowronek - 

ja i bez niego mam głos jak dzwonek! 

Myszka przybiegła... - Mamusiu, słyszysz? 

Dzwonek był w norce u polnej Myszy! 

 

A teraz znowu dzwoni w nim nuta: 

- Kocham cię, Mamo i jestem tutaj! 

4. Rozmowa na temat wiersza 
o Co mama podarowała owieczce? 

o Kto pomagał szukać dzwoneczka 

 

5. Ułóż zdania do podanych wyrazów: 

 

  

   

biedronka myszka żabka 



 
 

6. Ułóż wyrazy z rozsypanki literowej: biedronka,  polny konik,  skowronek,   
 

 

  

……… …..     ….. ……… 
 

 

7. Zabawa przy piosence  Wełniany baranek  
https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ 

 

Ten mały nasz baranek 

wszyściutko ma wełniane. 

Wełniane ma trzewiczki, 

wełniane rękawiczki. 

 

Co tu robisz, baranku? 

Chłodno dzisiaj od ranka, 

chmurki w niebie jak pianka. 

Ten mały nasz baranek 

wszyściutko ma wełniane. 

 

W kołnierzu futra pełnym 

ma łepek cały z wełny. 

Ślicznie ci jest, baranku, 

w tym wełnianym ubranku. 

 

8. Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie „wełny” na sylwetce owcy . 

Potrafisz już rysować owieczki narysuj stado owieczek pasących się na łące. 

Narysuj podany poniżej wzór . 

https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ


 

 

9. Wesołe zabawy matematyczne 

 

Zadanie 1 

Policz owieczki które widzisz na łące. 

 

Zadanie 2  

Na łące pasło się 9 owieczek 5 owieczek uciekło.  

Ile owieczek zostało? 



 



 

 



10. Zabawa na spostrzegawczości. 

 



 

Przyjrzyj się ilustracji i odszukaj właściwy cień. Czy potrafisz go wskazać? 

UWAGA! Na jutro przygotujcie talerzyk, słomkę do napoju, ziarenka wycięte z papieru. 

 

Pozdrawiam p Danka  

Czekam na wasze prace. 

 


