
Piątek 17.04.2020 

Kochane Dzieci! 

Na  dzisiejszych  zajęciach  pośpiewamy  i  poćwiczymy.  Będziemy  rozwijać swoje kompetencje w 

obszarze zdrowotnym, bezpieczeństwa i muzycznym. Naszym celem będzie poznanie piosenki „Na 

podwórku” oraz rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

Część I 

Na początek poćwiczymy naszą buzię. Poniżej załączam link do strony, na której znajduje się 

ćwiczenie. Jest tam koło z różnymi zwierzętami, które mieszkają na wsi. Po wciśnięciu przycisku 

„ZAKRĘĆ”, koło kręci się i wybiera zwierzątko, którego odgłos będziecie naśladować. Zakręćcie kilka 

razy, jestem ciekawa jakie zwierzęta będziecie musieli naśladować  

https://wordwall.net/pl/resource/1310942/zabawa-ortofoniczna 

Część II 

1. A teraz zapoznamy się z piosenką o zwierzętach mieszkających na wiejskim podwórku. 

Posłuchajcie jej uważnie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs 

 

 Na podwórku na wsi 

jest mieszkańców tyle, 

że aż gospodyni 

trudno zliczyć ile. 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki, 

i indyki, i indyczki. 

Jest tu kwoka z kurczętami, 

mama kaczka z kaczętami. 

Piękny kogut Kukuryk 

i kot Mruczek, 

i pies Bryś. 

Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa, kwa, gę, gę, 

hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul - 

podwórkowy chór. 

II. Koń kasztanek w stajni, 

a w oborze krowa, 

tam w zagrodzie owce 

i brodata koza. 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki... 

III. A tu są króliki 

i duże, i małe, 

łaciate i szare, 

i czarne i białe. 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1310942/zabawa-ortofoniczna
https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs


A teraz odpowiedzcie na te pytania: 

 

O jakich zwierzętach była mowa w piosence? 

Gdzie mieszkają zwierzęta o których była mowa w piosence? 

Jakie zwierzęta mieszkają w wiejskiej zagrodzie? 

 

Posłuchajcie piosenki kilka razy, powtórzcie same słowa bez melodii z rodzicami i próbujcie ją 

zaśpiewać. Możecie też podczas słuchania piosenki naśladować ruchy zwierząt, które 

słyszycie w utworze  

 

2. A teraz poćwiczymy. Przygotujcie sobie wygodny strój do ćwiczeń. Gotowi? To zaczynamy!  

 

„Koniki”- zabawa bieżna. 

 Dzieci naśladują poruszanie się konia: bieg truchtem, galopem w różnych kierunkach. 

 

„Koniki grzebią nogą”- ćwiczenie równowagi. 

Dzieci zatrzymują się, stają na jednej nodze 

 

„Konik na biegunach”- ćwiczenie zręczności. 

Dzieci kładą się na brzuchu, łapią się za stopy i tworzą „kołyskę”. Poruszają się w przód i w tył. 

 

 

 „Sprytny kotek”- zabawa ruchowa z elementem pełzania. 

Umieszczamy sznurek, patyk lub kijek ( mniej więcej na wysokości kolan dziecka ). Dzieci 

(koty) mają przejść pod „płotkiem” tak, aby go nie dotknąć. Jeśli dziecko dotknie sznurka, 

próbuje przejść kolejny raz. Można utrudniać i opuszczać „płotek” coraz niżej.      

    



„Kury na grządkach”- zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku. 

Bierzemy kilka poduszek lub wycinamy koła z papieru. Są to grządki. Skaczą obunóż między 

grządkami. Na hasło „Kury na grządki”, dziecko jak najszybciej wskakuje na wybraną grządkę i 

przykuca jak kurka wysiadujące swoje jajko . 

 

Część III 

Na koniec zrobimy masażyk „Na wiejskim podwórku” Bożeny Szuchalskiej. Zaproście do 

zabawy rodzica lub rodzeństwo i róbcie sobie na zmianę masażyk . 

Biegną konie do zagrody,- uderzamy otwartymi dłońmi po plecach 

A kaczuszki hop do wody.- uderzamy piąstkami od góry pleców do dołu 

Kurki ziarna wydziobują,- palcami wskazującymi chodzimy po całych plecach 

Pieski szczekają- delikatnie szczypiemy 

I domu pilnują.- masujemy po całych plecach 

 

Na koniec mam dla was zabawę wejdźcie w link poniżej i spróbujcie narysować kurkę z 

cyfry 2. Jestem ciekawa komu z was się uda  

https://www.youtube.com/watch?v=AboFmfYAtN0 

Świetnie  mam nadzieję, że pokażecie jak bawiliście się na dzisiejszych zajęciach wysyłając 

mi filmiki lub zdjęcia na maila podanego na platformie 

 

Bawcie się dobrze  

 

Nauczyciele : Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska 

https://www.youtube.com/watch?v=AboFmfYAtN0

