
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 16.04.2020r 

Temat dnia: Kura i kurczaki, świnka i prosiaki 

 

 

 

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.  „Kurczątko” – zabawa z pokazywaniem 

Proponuje zabawę z wierszykiem. Proszę powoli czytać wierszyk, 

wykonując opisane ruch y ilustrując wypowiedziane słowa. Po każdym 

wessie proszę zrobić chwilę przerwy aby dziecko mogło powtórzyć ruch i 

słowa. Przy kolejnym  czytaniu dziecko może się już włączyć – recytując 

wiersz. Dzieci bardzo szybko uczą się nowego tekstu jeśli towarzyszy mu 

ruch.  

 

 

 

 

 

 



Wanda Szumanówna „Kurczątko”  

 

 
 

Kurczątko z jajeczka się urodziło... 

(przykucamy z rękoma nad głową tworząc „daszek”) 

Główkę, brzuszek wychyliło. 

(podnosimy głowę do góry) 

Na dwie nóżki wyskoczyło.  

(energicznie się podnosimy) 

Czarne oczka otworzyło,  

(podnosimy ręce do góry z zaciśniętymi piąstkami) 

Dziobek mały rozchyliło,  

(układamy ręce w kształcie dzioba) 

Że jest głodne zakwiliło... 

(naśladujemy pisklę pi,pi,pi…) 

 

3.  Piosenka  Śpiewające brzdące – Dziadek fajną farmę miał    

Proszę o powtórzenie piosenki. Jest to piosenka obwiązująca w tym 

tygodniu 

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

Można dodać do tego zabawę emisyjno-ortofoniczno z poprzedniego dnia 

 

      4. „Kura i kurczaki, świnka i prosiaki”  - PDF  

Dziecko poznaje osobniki dorosłe i ich młode dzięki kartom 

zamieszczonym w PDF Zwierzęta i ich dzieci. Najpierw samo   próbuje 

nazwać  przedstawicieli zwierząt.  

Mam także zabawę w znajdywanie par – PDF Zwierzęta i ich młode-

dobierz pary proszę wyciąć i pobawić się z dzieckiem w odnajdywanie 

dzieci bądź rodziców.  
 

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


      5. „To zwierzęta i to zwierzęta” obowiązkowa karta pracy PDF  

Ta karta wspomaga ćwiczenie logicznego myślenia. Dziecko uczy się 

rozróżniania zwierząt gospodarskich pokazanych na karcie pracy ze 

względu na jedną cechę.  

 

     6. „Jastrząb i kurczaki” – zabawa ruchowa 

Proszę o rozłożenie np. poduszek na dywanie będą one demem 

kurczaków. Na umówiony znak np. wolne granie na instrumencie – 

tradycyjnie już miska i łyżka  Dziecko – kurczak jest na spacerze. Kiedy 

zaczynacie Państwo grać szybko oznacza to, że nadlatuje jastrząb i 

kurczak musi się szybko schować. Jak zawsze proponuje zamianę miejsc 

 
 

 

 
 

Praca plastyczna  - jeśli pomalujecie dłoń różową farbą można stworzyć 

świnkę   (i tak analogicznie z innymi zwierzętami) 
 

 


