
Dzień dobry Żabki  

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie  

„Wiosna na wsi” 

 

 

Propozycje zabaw i aktywności na 16.04.2021r.  

„Dziadek fajną farmę miał…” 

1. Dzisiaj będziemy śpiewać, ale nasze rączki i buzie przed śpiewaniem będą miały wiele pracy.  

Przygotuj kolorową bibułę i podziel ją na małe kawałki. Następnie pracuj paluszkami tak, aby z każdego 

kawałka powstała mała kuleczka. Jak przygotujesz już 10 kuleczek to zaczynamy ćwiczenie oddechowe. 

Poproś rodziców o pomoc jeżeli nie potrafisz sobie poradzić. 

 Gotowe kulki ułóż na stole, a następnie dmuchnij tak, aby spadły na podłogę. Ćwiczenie powtórz 

kilka razy. Powodzenia   

2. Jeśli już poćwiczyłeś oddychanie to zapraszam cię do muzycznej zabawy. Poproś rodziców o 

pomoc. Posłuchaj kilka razy, a następnie spróbuj zaśpiewać. Zaproś do zabawy całą rodzinę. 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo, 

Kurki na niej hodował, ija ija oo, 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q


Krówki na niej hodował, ija ija oo 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Świnkę na niej hodował, ija ija oo 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Kaczki na niej hodował, ija ija oo 

Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam, 

 

Kwa tu, kwa tam, 

ciągle tylko kwa. 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

 



3. Zakręć kołem w Wordwall i wykonaj ćwiczenia gimnastyczne: 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1144338/%C4%87wiczenia-gimnastyczne 
 
 

3. Zwierzęta wiejskie - praca plastyczna  

Dziecko lepi z plasteliny zwierzęta, które mieszkają na wsi. Można na kartce narysować podwórko 

wiejskie, a na nim budę dla psa, kurnik dla kur oraz oborę dla krowy. 

 

Karty pracy: 

Nowe Przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz.2, str. 68. 

Nowe Przygody Olka i Ady, cz.4, s.7. 

 

 

Oczywiście zdjęcia naszych artystycznych wytworów mile widziane na naszej grupie Messenger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1144338/%C4%87wiczenia-gimnastyczne

