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„Wiejskie podwórko” 

 

Tak jak dla Was całym światem są rodzice, tak zwierzątka na wsi również maja 

swoich rodziców. Dzisiaj przypomnimy sobie jak nazywają się mamy i ich dzieci :).  

 

1. Na początek zaśpiewajmy razem z Dziadkiem, który fajną farmę miał i poruszajmy 

się jak zwierzątka w piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

 

2. Teraz poćwiczymy nasze buzie i języki - czas zakręcić Kołem Fortuny :) 

https://wordwall.net/pl/resource/1027253/logopedia/logopedyczne 

 

3. Kto mieszka na podwórku koło bramy? 

Posłuchajcie wierszyka Hanny Łochockiej "Na podwórku koło bramy" i spróbujcie 

odpowiedzieć na pytania: 

 

- ile mam było na podwórku? 

- o co się pokłóciły? 

- czy pamiętacie jak się nazywały mamy? 

- wymieńcie nazwy ich dzieci 

- co zrobiły dzieci? 

- co się zdarzyło na łące? 

 

4. Czyja to mama? Karta Pracy. 

Spróbujcie połączyć każde zwierzę z jego mamą. Pokolorujcie zwierzątka. Następnie 

popatrzcie uważnie na zwierzątka i wskażcie różnice między nimi :) 

 

5. A teraz bardzo uprzejmi będziemy i zwierzątkom rodziców odnaleźć pomożemy! :) 

Jeśli macie możliwość to wydrukujcie i wytnijcie karty ze zwierzętami i spróbujcie 

ułożyć zwierzęta należące do jednej rodziny. Jeśli nie macie możliwości wydruku, 

spróbujcie nazwać zwierzątka patrząc na ekran monitora :).  

 

6. To jest taka fajna gra - mama i dziecko to razem para! :) 

Przesyłam link do gry interaktywnej. Waszym zadaniem będzie odnaleźć wszystkie 

pary zwierząt - mamy oraz ich dzieci. 

 

7. "To jest taniec, taniec połamaniec" - zapraszam do wesołego tańca! :) 

Wiem, że uwielbiacie tańczyć i wygłupiać się przy muzyce, więc pora na wesoły 

taniec - Taniec Połamaniec :). 

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo 

 

8. O nie! świnka wpadła do błota, a na jej ciałku porobiły się różne błotne figury! 

Spróbujecie je nazwać? :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ
https://wordwall.net/pl/resource/1027253/logopedia/logopedyczne
https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo


9. Przesyłam również propozycję pracy plastycznej - "Łaciata Krówka": 

- krówka z kółek odciśniętych z domowych przedmiotów 

- krówka z odciśniętej dłoni 

- krówka z papierowego talerzyka 

 

A może pokolorujecie świnkę, albo uzupełnicie białe kropki w odpowiednim kolorze? 

:) 

 







 


