
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 16.04.2020r 

Temat dnia: U kury na grzędzie 

 

 

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. „Odgłosy z podwórka” – ćwiczenia ortofoniczne i artykulacyjne 

Proszę przeczytać wierszyki, akcentując wyrazy dźwiękonaśladowcze 

oraz zachęcając dziecko do powtarzania z podziałem na role zwierząt.  



Kaczka 

Nasza kaczka, 

kwa, kwa, kwa,  

żółty puszek ma. 

 

Kotek 

Szary kotek, 

miau, miau, miau 

śliczne wąsy miał. 

 

Piesek 

Nasz piesek malutki, 

hau, hau, hau, 

brązowe łapki miał. 

 

      3.  „Koguty i kury” – zabawa ruchowa 

Nasz mały Miś będzie zamieniał się raz w koguta a raz w kurkę. Proszę 

umówić się z dzieckiem, jakim sygnałem dźwiękowym będzie oznaczone 

dane zwierze.  Na dźwięk „kogut” dziecko maszeruje wysoko unosząc 

nogi i zginając je w kolanach. Na dźwięk „kura” dziecko pochyla się do 

przodu/zgina w pół udając, że dziobie ziarno.  

 

4. 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: 

Proszę, aby dziecko zaśpiewało piosenkę Śpiewające brzdące – Dziadek 

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

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


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  

 

5. „Gdzie kto mieszka?” – zabawa dydaktyczna 

Proszę o pokazanie dziecku ilustracji zwierząt oraz ich domów (nazwanie 

ich) Zadaniem dziecka będzie dopasowywanie zwierząt do ich domów.  

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 



6. „Jak kura pazurem” - grafomotoryka 

Są to ćwiczenia grafomotoryczne zamieszczone w PDF (obowiązkowy) 

 

 

 

ZADANIE SPECJALNE  

 

Drogi misiu dowiedz się co to jest KOGEL MOGEL i jak się go robi….a 

później z małą pomocą rodzica zrobić kogel mogel dla całej rodziny  

 


