
Drodzy Rodzice. Drogie „Rybki”. W tym tygodniu tematem 

przewodnim będzie: „NA WSI” 
 

 
 

 

Propozycja zabaw i aktywności 12.05.2020 

1.Zapraszam dzieci na wycieczkę na wiejskie podwórko. Rodzicu wejdź w poniższy 

link: https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

 

MIŁEGO OGLĄDANIA 

2. Mamusiu/tatusiu proponuję porozmawiać z dzieckiem na temat obejrzanego filmu. 

Propozycja pytań do filmu edukacyjnego: 

- Kto mieszka w kurniku? 

- Gdzie mieszka koń? 

- Kto mieszka w chlewie? 

- Kto mieszka w ulu? 

- Czy piesek znalazł swoją mamę? 

- Gdzie mieszka pies? 

 

3. Mamusiu/ tatusiu proponuję wykonać  ćwiczenia słuchowe  pt.„Jakie to zwierzę?” 

 

Rodzic wypowiada nazwy zwierząt sylabami, a dziecko podaje pełną nazwę np. ku -ra 

- kura, kro – wa – krowa itd. 

 

4. Kochani zapraszam Was do zabawy ruchowej z elementem rzutu pt. „Zwierzęta na 

wsi”. 

Rodzic wraz z dzieckiem stoją naprzeciw siebie w niedużej odległości. Rodzic podaje 

nazwę zwierzęcia i rzuca piłkę do dziecka. Jeśli dziecko usłyszy nazwę zwierzęcia 

mieszkającego na wsi, musi złapać piłkę. Jeśli rodzic poda nazwę zwierzęcia żyjącego 

np. w zoo, w lesie, na łące, dziecko nie powinno łapać piłki. Jeśli złapie piłkę 

wykonuje zadanie ruchowe wskazane przez rodzica. 

 

5. Teraz proponuję wykonać „OWIECZKĘ” z kącika artysty- Karta 24. 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


Drogie Rybki musicie wyjąć szablon owieczki i złożyć go tak, żeby owieczka stała. 

Przygotujcie włóczkę i owińcie nią zwierzątko według wzoru. 

         

 POWODZENIA 

 

6. Drogi Rodzicu, drogie Rybki zapraszam na masażyk relaksacyjny pt. ,,Jajko”  

Dzieci siedzą na dywanie, rodzic czyta wierszyk, mówiąc i pokazując  ruchy na 

plecach dziecka. Rodzic czyta wiersz po raz drugi, pokazując w powietrzu ruchy, które 

mają być wykonane a dziecko na plecach rodzica wykonuje masażyk. 

  

A to co? A to co? 

Jajko drogą szło. –stukamy palcami od dołu pleców ku górze. 

Napotkało „patelnię”. – Na czubku głowy robimy okrężny ruch dłonią 

zakończony lekkim stuknięciem. 

I udaje jajecznicę.-  Wykonujemy ruch gładzący od czubka głowy ku dołowi. 

 

Propozycja zadań do wykonania: 

 

Karty pracy- Załącznik 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Połącz zwierzę z wiejskiego podwórka z jego domem. 

 

 


