
PROPOZYCJA ZAJĘĆ I AKTYWNOŚCI NA ŚRODĘ 01.04.2020 r. 

1. Dzień dobry zwierzątka – zabawa rozwijająca aparat mowy. Dzieci podczas 

słuchania opowiadania czytanego przez rodzica naśladują jego ruchy narządów 

mowy (tekst w kolorze czerwonym) oraz wszystkie odgłosy zwierząt. 

 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w 

kurniku na grzędzie (dzieci oblizują czubkiem języka górne zęby po wewnętrznej 

stronie), krowa i koń w oborze (wysuwają język za górne zęby i cofają go do 

podniebienia miękkiego), a piesek w budzie (ustawiają język w przedsionku jamy 

ustnej i oblizują górne zęby). Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika 

(szeroko otwierają buzie i wysuwają język, nie dotykając o zęby), rozejrzał się po 

podwórku (mają szeroko otwarte usta i przesuwają język w kąciki ust), wyskoczył 

na płot (wysuwają język nad górną wargę) i głośno zapiał − kukuryku!! Głośne 

pianie koguta obudziło kury, które zawołały – ko – ko – ko!! Na śniadanie kurki 

zjadły ziarenka (robimy tzw. dzióbek). Obudził się też piesek, zaszczekał – hau hau, 

hau!! Pobiegał w koło podwórka (otwierają szeroko usta i oblizują wargi ruchem 

okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwają język do brody). 

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał – miau, miau!! Wypił mleczko 

z miseczki (wysuwają język nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki). W 

chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi. Krowa zaryczała – muu, muu!! A 

koń zaparskał, że też już nie śpi (parskają, kląskają). A ty co mówisz wszystkim 

rano, gdy się obudzisz? (dzieci mówią: dzień dobry). 

 

2. Tyle kroków – zabawa słowno-ruchowa. Rodzic wypowiada nazwy zwierząt (kot, 

owca, koń, indyk, kura, koza, krowa, baran), a dziecko dzieli tą nazwę na głoski i 

wykonuje tyle kroków ile jest głosek, np.: 

KOT :  K  (krok) – O (krok) – T (krok) 

 

 

 

 



3. W domu najlepiej – wysłuchanie wiersza A. Frączek: 

Dorsz Dionizy, jak bociany 

Chciał mieć gniazdo pod chmurami, 

Lecz, gdy znalazł się na dachu, 

Zaraz drapnął w dół ze strachu. 

 

Ślimak Dyzio chciał się ukryć, 

Hen, na drzewie, w dudka dziupli, 

A ów dudek z marnym skutkiem 

Wtykał czubek w kundla budkę. 

 

Pies się do muszelki wciskał, 

Ale zmieścił tam ćwierć pyska. 

Dzik w pośpiechu siadł na grzędzie 

- spadł z niej dwa razy prędzej. 

 

Pomyśleli… podumali… 

I do domów się udali. 

 

Rozmowa na temat przeczytanego wiersza: 

 Czy wiersz był śmieszny? Dlaczego?   

 Które zwierzątko najbardziej Cie rozbawiło?  

 Powtórz rymujące się w wierszu słowa.  

 O jakich zwierzętach jest w wierszu mowa?  

 Gdzie chciało zamieszkać każde ze zwierzątek?  

 Czy to  były odpowiednie domy dla nich?  Dlaczego?  

 Po co zwierzęciu jest potrzebny dom?  

 Jak nazywają się domu znanych nam zwierząt gospodarskich: kury, świni, 

konia, krowy? Przykładowe obrazki można obejrzeć klikając na daną planszę 

tutaj: 

https://przedszkolankowo.pl/2017/03/26/mieszkancy-wsi-plansze/ 

https://przedszkolankowo.pl/2017/03/26/mieszkancy-wsi-plansze/


 

4. Praca z książką cz. 3 s. 36a i 36b  

 

Po pracy w książce zachęcamy również do zajęć gimnastycznych  

W kurniku – zestaw ćwiczeń gimnastycznych z maskotkami 

 Wysiadujemy jajka – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rodzic rozkłada maskotki 

– „jajka” na podłodze, a zadaniem dziecka – „kurki” jest bieganie po sali tak, by nie 

nadepnąć na maskotkę. Na ustalone hasło rodzica  „kurka” musi szybko usiąść na 

jakimś „jajku”. 

 Nie upuść jajka! – ćwiczenie prawidłowej postawy ciała. Dzieci maszerują z 

wyprostowanymi plecami, trzymając maskotkę na głowie. Na hasło rodzica 

pochylają głowę i starają się złapać maskotkę tak, jakby to było jajko. 

 Kukuryku – zabawa rzutna. Dzieci maszerują po kole z maskotką w ręce. Na hasło: 

kukuryku zatrzymują się i podrzucają maskotkę, po czym starają się ją złapać. 

 Głodne kurki – ćwiczenia stóp. Dzieci siadają na dywanie z wyciągniętymi przed 

siebie nogami. Pomiędzy bosymi stopami mają maskotkę. Na hasło rodzica  próbują 

przybliżyć do siebie palcami stóp maskotkę. Gdy im się to uda, powtarzają 

ćwiczenie. 

 Na grzędzie – ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci-kury kucają wzdłuż 

krawędzi dywanu, jedno obok drugiego i zamykają oczy. Na dźwięki muzyki 

(dowolnej) „kury budzą się” – przedszkolaki poruszają się po Sali z lekko ugiętymi 

kolanami i rękami zgiętymi w łokciach. Na ciszę ponownie wracają „na grzędę”. 

Zabawę powtarzają kilka razy, a na koniec siadają w siadzie skrzyżnym i przez 

chwilę głęboko oddychają. 

Do dzieła!!!!  


