
 

Poniedziałek, 12.04.2021r. 

 

Dzień dobry. 

Dziś poznajemy literę „f”, ”F”, małą i wielką. drukowaną i pisaną. W tym celu 

można wykorzystać filmy zawarte na stronach: 

https://www.youtube.com/watch?v=b25Kb_umFOk, 

https://www.youtube.com/watch?v=FD297VLka3w 

Następne ćwiczenie to kreślenie nowej litery w powietrzu, na podłodze, na tacce 

z piaskiem, na plecach rodzeństwa lub rodziców. Zachęcam do modelowania  

nowej litery pisanej z plasteliny lub sznurka. 

Zabawa ruchowa - „Dotknij”. 

Dziecko szuka w mieszkaniu przedmiotów w których nazwie znajduje się głoska 

– f. 

W realizacji treści pomocne będą: 

Karty pracy „Kolorowy strat z plusem” cz.3, str. 82 – 85. 

Zachęcam do codziennych spacerów, obserwacji przyrodniczych, jak i zabaw na 

świeżym powietrzu. 

 

Wtorek, 13.04.2021r. 

 

Dzisiaj zapraszam dzieci na wycieczkę na wieś, do gospodarstwa rolnego. 

Przedszkolaki poznają różne zwierzęta gospodarskie i ich głosy. Dowiedzą się 

także skąd się bierze mleko. Odwiedzą także fermy: kurzą, kaczą i gęsią. 

– Domowe Przedszkole „Co słychać na wsi?” 
 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,4583 
 

Czas na zabawę ruchową pt. „W wiejskiej zagrodzie”. 
 

- Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo - marsz po pokoju - 

naśladowanie głosów ptactwa domowego: 

 

•  kury - ko, ko, ko 

• indyki - gul, gul, gul 

• kogut - kukuryku 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b25Kb_umFOk


- Zatrzymują się, machają skrzydłami - wykonywanie ruchów rękami. 

- Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno - wykonanie skrętów szyi 

w prawą i lewą stronę. 

- Kogut wskoczył na płot - wykonywanie podskoków obunóż. 

- Gospodarz sypie ziarno - skłony w przód. 

- Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko - dziecko 

przemieszcza się na czworakach. 

- Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając - przejście do 

leżenia przodem, podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, 

spoglądanie raz w jedną, raz w drugą stronę. 

- Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi 

bok - przechodzi z leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku. 

- Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory - chód na czworakach. 

Na zakończenie ćwiczenie rozluźniające - stanie w lekkim rozkroku, swobodny 

zwis tułowia i rąk. 

Środa, 14.04.2021r. 

Zachęcam do pobrania prezentacji multimedialnej dotyczącej życia na wsi. 

Podczas wyświetlania zdjęć, rodzic opowiada dziecku historyjkę, która jest 

zamieszczona na stronce, albo wymyśla z dzieckiem  opowiadanie, które będzie  

pasowało do zamieszczonych obrazków. W prezentacji znajdują się również 

zadania dla przedszkolaka. 

Wiejska zagroda 

http://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/wiejska-zagroda-prezentacja-

multimedialna/  

Jakie korzyści mamy z hodowli zwierząt? 

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4 

Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej 

Siadamy naprzeciwko dziecka i powoli dzielimy nazwy zwierząt gospodarskich 

na sylaby np. z wyklaskiwaniem, a następnie dzielimy na głoski np. z 

pokazywaniem na palcach. Zadaniem dziecka jest  powiedzieć słowo które 

powstało z połączenia sylab, jak i głosek. 

Np.:  

KO-TEK, KRO-WA, KO-GU-CIK,  O-SIO-ŁEK, itd. 

http://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/wiejska-zagroda-prezentacja-multimedialna/
http://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/wiejska-zagroda-prezentacja-multimedialna/
https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4


K-O-T-E-K,  K-R-O-W-A,  K-O-G-U-T  itd. 

Zabawa ruchowa „Tyle kroków ile głosek” – dziecko stoi na końcu dywanu, a 

rodzic po drugiej stronie. Rodzic wypowiada nazwy zwierząt np.: krowa, kot, 

kura, kogut, koń itp., dziecko dzieli je na głoski i wykonuje tyle kroków do 

przodu, ile głosek jest w danym słowie. Zabawę prowadzimy wypowiadając 6-8 

nazw zwierząt.  

Czwartek, 15.04.2021r. 

Oto moje propozycje na czwartek. 

Na początek zapraszam do wysłuchania i nauki piosenki pt. „Gdacze kura: 

ko,ko,ko” : https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY, a następnie do 

wykonania pracy plastycznej pt. „Kura z dłoni”: 

https://www.youtube.com/watch?v=zDd_svTl-4k   

Zapraszam również dzieci do zabawy ruchowej: 

https://www.youtube.com/watch?v=NOjt9PVE8_w&list=LL&index=3  

Piątek, 16.04.2021r. 

Moja propozycja na dzisiejszy dzień to, bajka terapeutyczna Tatiany Jankiewicz 

pt. Na wiejskim podwórku. 

 

Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na pięknej polanie 

otoczonej dębami znajdowała się wioska, a na jej skraju małe podwórko, na 

którym mieszkały zwierzęta. Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, 

różowe świnki, brodate kózki, żółte kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. 

Życie tam płynęło spokojnie, a zwierzątka żyły w wielkiej przyjaźni. Całe dnie 

spędzały na zabawach, figlach i psotach. Były dla siebie miłe, dobre i uczynne, 

często mówiły proszę, przepraszam, dziękuję. Wszystkie zwierzęta bardzo się 

lubiły i pomagały sobie w trudnych chwilach. Zwierzątka dbały o swój wiejski 

ogródek, w którym rosły piękne, kolorowe kwiaty. Codziennie troszczyły się o 

nie, podlewały je, a one odwdzięczały się kolorami i cudownym zapachem. I tak 

mijał dzień za dniem, miesiąc za miesiącem…Pewnego dnia stało się coś 

strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła się ZŁOŚĆ. Niespostrzeżenie 

zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. Szeptała zwierzątkom niemiłe 

słówka, namawiała do kłótni. Od tego czasu na podwórku zapanował bałagan i 

hałas. Zwierzęta kłóciły się ze sobą – świnki wyzywały kózki, kaczki wyzywały 

kurki, a koniki podstawiały kopytka owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te 

przewracały się. Nie myślały o tym, że komuś może stać się krzywda. Zapominały 

o magicznych słowach. Nie potrafiły już bawić się razem, krzyczały na siebie, 

hałasowały i przestały uśmiechać się do siebie. Były dla siebie niemiłe, co bardzo 

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY
https://www.youtube.com/watch?v=zDd_svTl-4k


cieszyło ZŁOŚĆ. Zwierzątka zapomniały również o swoim ogrodzie, o 

kwiatkach, pięknych jak tęcza, które powoli stawały się coraz brzydsze i już tak 

nie pachniały. Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po całym 

świecie i dotarła do dobrej, wiosennej wróżki, która postanowiła pomóc 

zwaśnionym zwierzętom. Zasmuciła się bardzo ujrzawszy ogródek pełen 

zwiędniętych kwiatów oraz wykrzywione od złości miny zwierzątek. 

Czarodziejka prosiła zwierzęta, by zmieniły swoje postępowanie, prosiła ZŁOŚĆ, 

by ta opuściła wiejskie podwórko i odeszła daleko ,daleko…ale ani zwierzątka, 

ani ZŁOŚĆ nie słuchały jej. Wtedy wróżka podarowała zwierzętom magiczne 

pudełko i poprosiła, by złapały w nie ZŁOŚĆ. Zwierzątka bardzo ucieszyły się z 

prezentu, ponieważ były już bardzo zmęczone ciągłymi kłótniami. Gdy ZŁOŚĆ 

spała, złapały ją i włożyły do pudełka. W pudełku Złość zamieniła się w coś 

miłego i przyjemnego, w coś, co pozwoliło zwierzętom zrozumieć, że o wiele 

przyjemniejsze jest życie w zgodzie, gdzie nie ma hałasu, kłótni i gdzie panuje 

przyjaźń…Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek… 

Po wysłuchaniu warto sprawdzić zrozumienie przez dziecko treści opowiadania.  

Można zadać pytania: 

- jak zachowywały się zwierzęta na początku bajki? 

- co zmieniło zachowanie zwierzątek? 

- jakie było zachowanie zwierząt, gdy do wioski wkradła się złość ? 

- które zachowanie zwierzątek podobało Ci, się lepiej i dlaczego? 

- co pomogło zwierzątkom w ich zmianie?  

Zabawa relaksacyjna „ Czar przeciwko złości”. Dziecko leży na dywanie i słucha 

spokojnej relaksacyjnej muzyki. Rodzic wolno mówi: „Zamknij oczy i wsłuchaj 

się w swoje wnętrze. Głęboko w twoim ciele siedzi gdzieś złość, najczęściej 

doskonale ukryta, ale czasem wydostaje się ona zupełnie niespodziewanie na 

zewnątrz, czy tego chcesz, czy też nie…Poczuj twoją złość, jak wędruje przez 

całe ciało… A teraz wyobraź sobie, że mógłbyś napełnić nią czarodziejskie 

pudełko…, że wydobywasz swoją złość z twojego wnętrza, ale bardzo ostrożnie, 

tak, aby się nie obudziła…Wkładasz ją do czarodziejskiego pudełka bardzo 

ostrożnie, uważając, aby jej nie upuścić…Pudełko zaczaruje twoją złość… Kiedy 

ją z niego wyjmiesz, będzie ona zupełnie zmieniona…może zmieni się w zwierzę, 

które szybko ucieka?..,w drzewo z powyginanymi, trzęsącymi się gałęziami?...,w 

dinozaura, który staje na tylnych łapach i wydaje groźne dźwięki?..., w skałę, dużą 

i ciężką mocno osadzoną w ziemi?... Albo może…Wsłuchaj się w swoje wnętrze. 

Twoja złość znikła. Zaczarowałeś ją. Zapanowałeś nad nią. Jesteś teraz spokojny, 

całkowicie odprężony i zadowolony.”   

 



Czas na zabawy matematyczne – „Zwierzęta na wsi”- 

https://www.youtube.com/watch?v=iXe6KAWVjpM&t=177s 

Na koniec zachęcam do  wykonania zwierząt hodowlanych z papierowych kółek. 

Propozycje  pracy znajdują się na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=DuiBpuU1LL0  

W realizacji treści pomocne będą: 

Karty pracy „Kolorowy strat z plusem” cz.3, str. 86- 91. Materiał ćwiczeniowy 

zawarty w książce należy rozłożyć na tydzień, dostosowując zadania do  

możliwości dziecka. 

Na tej stronie: http://www.pedagogpisze.pl/2016/04/zwierzeta-wiejskie.html –

znaleźć można zestaw kart do różnych zabaw m.in. dobieranie jednakowych 

zwierząt w pary, memory, które zwierze zmieniło miejsce itp.  

 

Pozdrawiam serdecznie, 

D. Trzeszczkowska 

 

http://www.pedagogpisze.pl/2016/04/zwierzeta-wiejskie.html

