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„Na wiejskim podwórku” 

 

W tym tygodniu zabieram Was na wycieczkę - wyruszamy na wieś :) 

 

 

1. Na początek kochane smyki zapraszam Was na zajęcia z rytmiki! 

Przypomnimy sobie co oznaczają dźwięki niskie, a co wysokie :). 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

 

2. Teraz poćwiczymy wasze oczka - Czy wiecie kto mieszka na wiejskim podwórku?  

Otwórzcie ilustrację "Na wsi". Opowiedzcie co się na niej znajduje - potraficie nazwać 

zwierzęta i inne przedmioty? 

 

3. Czy potraficie naśladować wiejskie zwierzęta? :) Zapraszam na spacer zwierząt" :) 

 

Spacer zwierząt (Agata Giełczyńska) 

 

Dzieci chodzą na czworakach 
Polną ścieżką piesek biegnie. 

Szczeka głośno w nocy, we dnie. 

Nie potrafi iść powoli,  

on zabawy, harce woli.  

 

idą, kucając i trzymając się za kostki 

Kaczka wesolutko człapie, 

już po chwili wodą chlapie. 

Krótkimi rusza nóżkami,  

pływa razem z kaczętami. 

 

poruszają się przeskakując z nogi na nogę 
Źrebak raźno podskakuje, 

zmęczenia wcale nie czuje. 

Hen, przed siebie dalej gna, 

pędzi szybko niczym wiatr. 

 

idą powoli, trzymając ręce za plecami i co jakiś czas wykonują skłony 
Kurka nie śpieszy się wcale, 

ziaren szuka wytrwale. 

Spacerkiem się delektuje 

i na robaczki poluje. 

 

idą na czworakach, wolno i spokojnie 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


Idzie dróżką kotek mały, 

czarne wąsy, ogon biały. 

Delikatnie łapki stawia, 

cichuteńko się zakrada. 

 

Jeśli macie ochotę pobawcie się do słów piosenki: "Jak chodzą zwierzątka": 

https://www.youtube.com/watch?v=Ma-2i7U-

t5w&list=OLAK5uy_kjK904l2tlnNGbSWylTCAMl4fUv0-

hsUU&fbclid=IwAR0s8WQoHRQ582NLAvwMNFsM5FKYu6gN3ymlOtnN6xcoaa3

_gu34sEZIU2Q 

 

 

4. "Kto tu mieszka?" -  zagrajcie w grę interaktywną :) 

Spróbujcie znaleźć dom dla każdego zwierzątka, udanej 

zabawy!https://view.genial.ly/5e8b176342b1580e14d70d07 

 

5. Czy chcecie się dowiedzieć kto jest najważniejszy na wiejskim podwórku?  

Posłuchajcie opowiadania "Kto jest najważniejszy" i spróbujcie odpowiedzieć na 

pytania: 

- dlaczego zwierzęta się kłóciły? 

- dlaczego pies/ krowa/ owce/ kury uważały się za najważniejsze? 

- jakie zwierzę pogodziło mieszkańców podwórka? W jaki sposób? 

- kto jest najważniejszy na podwórku? dlaczego? 

 

6. Przesyłam kilka Kart Pracy: 

- pomóżcie zwierzętom przejść na drugi koniec kartki 

- zaznaczcie największe i najmniejsze zwierzątko 

- pomóżcie kurze dojść po śladach do swojego kurczątka 

- połączcie zwierzęta z ich cieniami 

 

Na koniec zachęcam Was do stworzenie wspólnie z rodzicami "Wiejskiego podwórka" 

:). Przesyłam Wam kilka zdjęć z propozycją.  
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