
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 15.04.2020r 

Temat dnia: Na wiejskim podwórku  

 

 

1. „Koniki” – zabawa ruchowa 

Proszę rozłożyć na dywanie przeszkody np. poduszki. Dziecko jest 

małym konikiem, który został wypuszczony na pastwisko. Proszę także 

wyznaczyć w pokoju miejsce odpoczynku tj. stajnie.  

Na hasło koniki na pastwisku dziecko biega po pokoju naśladując konia. 

Na hasło  konik skacze przez przeszkodę  obunóż przeskakując pokonują 

przygotowaną przeszkodę. Na hasło konik do stajni  udają się na 

zasłużony odpoczynek . Proponuje jak zawsze zamianę roli  
 

2.  „Co słychać na wsi?”  

Proszę o przeczytanie wiersza Wandy Chotomskiej. Pod wierszem 

znajdują się zadania do niego   oraz ilustracje zwierząt w nim 

przedstawionych.  



 

 

Wanda Chotomska  

"Co słychać na wsi?"   

Co słychać? Zależy gdzie. 

Na łące słychać: Kle, kle! 

Na stawie: Kwa, kwa! 

Na polu: kraaa! 

Przed kurnikiem: – kukuryku! 

– ko, ko, ko, ko, ko w kurniku 

Koło budy słychać: – hau! 

A na progu – miau. 

A co słychać w domu 

Nie powiem nikomu ... 

 

- Niech dziecko pokaże po kolei zwierzęta, o których jest mowa w 

wierszu.  

- Niech spróbuje także naśladować odgłosy tych zwierząt.  

- Na sam koniec przeczytajcie jeszcze raz wiersz i niech Miś powie, gdzie 

można spotkać te zwierzęta.  

 

 



 
 

    
 



 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



3. „Głosy z wiejskiego podwórka”  

Poniżej podałam Państwu link do odgłosów zwierząt, które można 

spotkać na wiejskim podwórku. Zadaniem dziecka jest naśladowanie ich 

głosem i ruchem 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0  

 

4. Karta pracy PDF  „Wiejska zagroda”  

Na tej karcie dziecko wykonuje ćwiczenie klasyfikacji, nazywanie 

zwierząt, przyporządkowywanie im miejsca występowania. Proszę o 

zwrócenie dziecku uwagi na korzyści wynikające z hodowli zwierząt. 

 

5. Piosenka  Śpiewające brzdące – Dziadek fajną farmę miał    

Proszę wysłuchać piosenki i nauczyć się jej na pamięć. Jest to piosenka 

obwiązująca w tym tygodniu 

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

 

6. Zabawa emisyjno-ortofoniczna i ruchowa  

Proszę, aby dziecko zaśpiewało piosenkę Śpiewające brzdące – Dziadek 

fajną farmę miał ale tylko te fragmenty, w których są odgłosy zwierząt. 

Niech Misie mocno przyłożą się do zadania nabierając dużo powietrza w 

płuca i głośno gdacząc mucząc itd. Proponuje też aby w trakcie piosenki 

naśladowało tańcem ruchy poszczególnych zwierząt  

 

7. Zamieszczam także dodatkową kartę pracy dla chętnych w PDF  

 

8. Praca plastyczna 

Proszę wybrać sobie z poniższych propozycji jedną prace plastyczną, a 

może zaskoczycie mnie jakimś swoim pomysłem drogie Misie??? 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


     
 

 

 

 


