
Dzień dobry kochani, 

Serdecznie witamy! 

Dzisiaj piątek mamy, 

Teraz quiz wykonamy ! 

 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,595548-zwierzeta_wsi.html 

I jak poszło? Wszystko się udało? 

Czy punktów było trochę za mało?  

Myślimy, że świetnie sobie radę daliście,  

zwierzęta na wsi bez trudu rozpoznaliście   

Teraz się trochę poruszamy, 

Rodziców także zapraszamy   

 

Ćwiczenia wg K. Wlaźnik : 

 Zabawa bieżna ,,Koniki” 

-bieg truchcikiem, potem galopem w różnych kierunkach 

 Ćwiczenia szyi: ,,Koń kiwa głową” 

-rozkrok, skłony głowy w przód i w tył 

 Ćwiczenia równowagi: ,,Koń grzebie nogą” 

-stojąc na jednej nodze, naśladujemy jak koń drugą nogą grzebie- 

przeciąganie wolnej stopy z przodu o podłoże 

 Ćwiczenia zręcznościowe: ,,Koń na biegunach” 

-siad skrzyżny, chwyt za stopy od zewnętrznej strony stopy, plecy okrągłe 

jak bieguny konia; lekkie huśtanie się w tył na plecy i w przód do siadu 

 Zabawa bieżna ,, Konie i wózki”  

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,595548-zwierzeta_wsi.html


-dziecko ustawione za rodzicem; rodzic podaje ręce dziecku (do tyłu); bieg w 

różnym tempie, przeplatany marszem, po pewnym czasie następuje zamiana 

ról  

 ,,Kogo mogę spotkać na wsi”- opowieść ruchowa 

(Rodzic czyta opowiadanie, dziecko wykonuje ruchy odpowiednio do 

słuchanej treści) 

Jest ranek. Słońce powoli oświetla podwórko. Pierwszy na podwórku 

pojawia się kogut. Chodzi dumnie, wysoko stawia nogi, rusza głową na boki, 

nagle głośno pieje: KUKURYKU! 

Kury z niezadowoleniem kręcą się na grzędach, później jedna za drugą 

wychodzą z kurnika, gdacząc: KO, KO, KO, KO…  

Na podwórku robi się coraz weselej. Nareszcie z domu wychodzi gospodarz, 

jest bardzo wcześnie, dlatego gospodarz przeciąga się i szeroko otwiera 

buzię, ziewając. Między jego nogami prześlizguje się szara kotka, na pewno 

pójdzie na pole szukać myszki…  

Pora zadbać o swoje zwierzęta-myśli gospodarz i mocno stawiając kroki, 

idzie w stronę stajni, bo tam czekają na niego 2 głodne konie. 

Gos[podarz nalewa im wody i podaje widłami siano-gdy będzie cieplej, 

wyprowadzi je na dwór. Zadowolone konie wierzgają kopytami i rżą 

radośnie: IHA,HA,HA,IHA, HA, HA… 

Teraz pora wyprowadzić krowy z obory. Gospodarz otwiera ciężkie drzwi. 

Wita się ze swoimi czterema świniami, przywiązuje im specjalny sznurek- 

postronek- trzymając go, wyprowadza krowy z obory. Krowy idą powoli, 

zatrzymując się co chwilę, mocno machając swoimi ogonami, aby odgonić 

muchy.  

Są na miejscu -to ogrodzone pastwisko. Tutaj cały dzień krowy będą żuły 

trawę . Gospodarz odwiązuje postronek, tutaj krowy są bezpieczne. Czas 

wrócić do domu-myśli gospodarz.  

Wraca, aby zjeść śniadanie. Tak zaczyna się kolejny dzień w gospodarstwie 

wiejskim.  

 



Wszystkie zwierzęta mają swój dom, tak jak człowiek . Oto kilka 

przykładów  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Dziękujemy za wszystkie prace  

Udanego weekendu Elfiki! 

Pozdrawiamy, 

p. Lucyna i p. Angelika 

 


