
Piątek 24 04 2020r. 

 

NA  WIEJSKIM  

PODWÓRKU. 

 
 

 

1. Gimnastyka buzi i języka – Zwierzęta na wsi. 

 

Jak zły pies – unieś górną wargę tak, by 

zęby były widoczne i udawaj warczenie 

– wrrrrr…. 

 

 

 

Jak kot wyginający grzbiet – ocieraj czubkiem 

języka o wewnętrzną powierzchnię dolnych 

zębów 

i wypychaj je językiem. 

 

Zrób ryjek świnki wysuwając zaokrąglenie wargi do 

przodu tak by zęby były widoczne. 

 

 

 

Jak chomik, który je 

 – wypychaj policzki językiem 

 raz z prawej, raz z lewej strony. 



2. Rozmowa zwierząt na wiejskim podwórku. 

Rodzice czytają wybrany tekst, a dziecko odgaduje które, to zwierzę. 

 

3. Zabawa Karmimy kurki przy piosence – Śpiewające Brzdące - Gdacze kura: Ko, Ko, Ko - 

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

 Potrzebne będzie talerzyk, słomka, ziarenka wycięte z papieru.  

W czasie piosenki dziecko za pomocą rurki przenosi ziarenka ze stołu na talerzyk.  

Do zabawy można zaprosić rodzeństwo i zrobić konkurs „kto więcej nazbiera?” 

4. Dopasowanie skojarzeń 

Rodzice mówi nazwę zwierzęcia, a dziecko dopowiada kojarzące się z nim słowo (z wierszy, 

piosenek, opowiadań, bajek,) 

kaczka  - dziwaczka 

brzydkie – kaczątko 

kozucha – kłamczucha 

kurka – Złotopiórka  

kot – Filemon 

pies - Reksio 

5. Zapoznanie z wybranymi przysłowiami. 

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


Wyjaśnienie dziecku ich znaczenia i ilustrujemy je ruchem według pomysłów dziecka. 

Nie kupuj kota w worku. 

Pasuje jak wół do karety. 

Jak wilk w owczej skórze. 

Zapomniał wół, jak cielęciem był. 

Koń ma cztery nogi i tak się potyka. 

Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. 

 

6. Potrafisz znaleźć wszystkie wyrazy? 

Przyjrzyj się uważnie i odszukaj w rozsypance wszystkie nazwy zwierząt. 

 



 



7. Wełniany baranek – dowolna zabawa przy piosence. 

       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. 

 

 

Pozdrawiam  p. Danka   

Kochani dziękuję z  Wasze  prace plastyczne  i czekam na nowe zdjęcia. 

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

