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Witamy serdecznie!

Dzień dzisiejszy wpisuje się w obszar edukacji muzycznej i ruchowej. 
W pierwszej części zajęć poćwiczycie, a w drugiej części poznacie nową piosenkę 
„Na podwórku”. Oprócz tego poznacie też kilka przysłów, których bohaterami są 
zwierzęta, a także rozwiążecie zagadki o zwierzętach wiejskich.

Potrzebne Wam dzisiaj będą: gazety

                                                                                                               Powodzenia!

Część I
1. Na początek zróbcie sobie małą rozgrzewkę.
https://www.youtube.com/watch?
v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0mroXJGVB3dojzMF3pVmI7jKehpKTrWZZwB-
rdhYkASczvfaeY9jfony8 

2. A teraz wykonajcie kilka ćwiczeń gimnastycznych. Potrzebne Wam będą 
gazety. 
- Poruszaj się w dowolny sposób, ostrożnie, między rozłożonymi gazetami. Na 
polecenie Rodzica zatrzymaj się i podnieś gazetę. 
- Biegaj po pokoju z potrząsaniem gazetą trzymaną oburącz w górze. Na mocne 
uderzenie w dłonie i zapowiedź: Burza, zatrzymaj się i – przyjmując dowolną 
pozycję – schroń się przed zmoknięciem, wykorzystując gazetę. 
- Stań w rozkroku, trzymając oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód wymachuj 
gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach wyprostuj się i potrząsaj gazetą w górze. 
- Wykonaj  klęk podparty, dłonie miej na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz – 
przy zgiętych w łokciach rękach opadaj tułowiem w przód, dotykaj gazety brodą i 
powracaj do pozycji wyjściowej.  
- W leżeniu przodem – unieś gazetę trzymaną za końce oburącz (ręce zgięte w 
łokciach, skierowane w bok), dmuchaj na gazetę i wprowadzaj ją w ruch. 
- Połóż gazetę na podłodze, zwiń ją po przekątnej w rulonik i przeskakuj przez nią 
bokiem z jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego 
- W staniu, rulonik trzymaj za końce, z przodu – przekładaj  nogę przez rulonik, 
wytrzymaj w staniu jednonóż, wykonując dowolne ruchy uniesioną nogą, a następnie 
tą samą drogą przejdź do pozycji wyjściowej (ćwiczenie należy wykonać prawą nogą 
i lewą nogą, na zmianę). 
- Ugniataj gazetę tak, aby powstała kulka (piłka) – rzucaj kulką i chwytaj ją w 
miejscu, w chodzie, w biegu; rzucaj i chwytaj, wykonując dodatkowe zadania, np.: 
przed chwytem wykonaj klaśnięcie, dotknij ręką podłogi, zrób rękami młynek, 
wykonaj obrót itp. 
- W leżeniu przodem – przetaczaj kulkę z ręki do ręki, podrzucaj kulkę oburącz, 
jednorącz.

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0mroXJGVB3dojzMF3pVmI7jKehpKTrWZZwB-rdhYkASczvfaeY9jfony8
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0mroXJGVB3dojzMF3pVmI7jKehpKTrWZZwB-rdhYkASczvfaeY9jfony8
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0mroXJGVB3dojzMF3pVmI7jKehpKTrWZZwB-rdhYkASczvfaeY9jfony8


- Maszeruj z kulką na głowie  
- Ćwiczenia korektywne i uspokajające. Maszeruj we wspięciu na palcach, z kulką na 
głowie, i przejdź do siadu skrzyżnego. 
- W siadzie skrzyżnym – wykonuj skręty głową w prawo, w tył i w lewo, w tył. 
- W siadzie podpartym, kolana miej rozchylone, kulka z gazety położona między 
stopami – podrzucaj  kulkę stopami, chwytaj ją rękami. 
- W marszu, kulkę trzymaj w dłoni (prawej, lewej) – ćwiczenie oddechowe – 
wykonaj wdech nosem i spróbuj zdmuchnąć kulkę z dłoni. 
- Czynności porządkowe: wyrzuć kulkę do kosza.

Część II
1.  Zapoznajcie się z wybranymi popularnymi przysłowiami, których 
bohaterami są zwierzęta. 
- Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. 
- Zapomniał wół, jak cielęciem był. 
- Koń ma cztery nogi i tak się potyka. 
- Pasuje jak wół do karety. 
- Nie kupuj kota w worku. 

2. Spróbujcie zilustrować ruchem wybrane przysłowie.

3. Zabawa ruchowa z elementem ortofonicznym „Głosy zwierząt”. 
Piosenka „Dziadek fajną farmę miał”: 
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 
Dzieci poruszają się po pokoju w rytmie muzyki i naśladują zwierzęta występujące w 
piosence (kury, krowy, świnie, kaczki).

4. Wypełnijcie kartę pracy (książka fioletowa), cz. 4, s. 9. 
Oglądanie obrazka, odszukiwanie na nim śladów zwierząt. Łączenie obrazków 
zwierząt z ich śladami. Czytanie z Rodzicem (lub samodzielnie) nazw zwierząt. 
Naklejanie zdjęć zwierząt w odpowiednich miejscach. 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=10 

5. Nauczcie się piosenki „Na podwórku”. 
https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs 

I. 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=10
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


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.  
Ref: Kury, gęsi i perliczki…

6. Rozwiążcie zagadki o zwierzętach wiejskich, wybierając jeden z obrazków 
poniżej.
Lubi głośno gdakać, kiedy zniesie jajko.  
Każdy wie, że jest stałą kurnika mieszkanką.        

Zakręcony ogonek, śmieszny ryjek ma  
„Chrum, chrum – głośno woła – kto jedzenie da?”                  

Na przykład łaciate, w oborze mieszkają. 
Pasą się na łąkach, zdrowe mleko dają.             

Nie pieje, nie gdacze, tylko głośno kwacze. 
Po stawie pływa. Jak się nazywa?             

Grzebień ma na głowie, swoim głośnym pianiem  
wszystkich wczesnym rankiem budzi na śniadanie.



7. Wypełnijcie kartę pracy (książka fioletowa) cz.4, s. 3.
Rysuj szlaczki po śladach, a potem-samodzielnie. Rysuj po śladzie drogę kury do 
kurnika
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=5 

                                                                                                           
                                                                                                                  Miłej zabawy!
                                                                                   Milena Kurpiewska, Ewa Bienias

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=5

