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Temat tygodnia: W gospodarstwie 

 

PONIEDZIAŁEK 12.04.2021 
 

1. Zwierzęta wiejskie – słuchanie wiersza czytanego przez rodzica:  

 

Zwierzęta wiejskie /Agnieszka Bator/  

 

Stoi krowa na pastwisku, 

szuka świeżych, smacznych listków. 

Skubnie, z pszczołą się przywita, 

wkrótce naje się do syta. 

 

Gdy usłyszysz jego pianie, 

wiedz, że czas już na wstawanie. 

Rankiem kogut ciut się nudzi, 

zatem z nudów budzi ludzi. 

 

Gdy się indyk rozindyczy, 

nikt indyka nie przekrzyczy. 

Nie poradzą tutaj słowa, 

gdy się indyk zdenerwował. 

 

W dni powszednie i niedziele, 

gęś uwielbia brać kąpiele. 

I tak mówić między nami, 

gęś tkwi w wodzie godzinami. 

 

Niebem wolno płynie chmura, 

gęś w kałuży moczy pióra. 

– Droga gąsko – kaczor kwacze. 

– Kąpać chcą się dzieci kacze.  
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Koń rozmowę wiedzie z kretem, 

kto z nich jaką ma zaletę. 

– Ja przeskoczyć płoty mogę! 

– A ja w mroku znajdę drogę! 

 

Baran ma kręcone rogi 

i na drogę dobre nogi. 

Piesek kopyt mu zazdrości, 

gdy przez rzekę idzie w gości. 

 

Po kolacji przy sobocie 

świnia się zanurza w błocie. 

Ale niech jej nikt nie wini 

– takie są zwyczaje świni.  

 

 

Po wysłuchaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania:  

 

O jakich zwierzętach mowa w wierszu? Jakie je nazywamy? (zwierzęta hodowlane)  

Spróbuj je wymienić.   

(możemy dodać utrudnienie i poprosić dziecko o wymienienie zwierząt w takiej kolejności, w jakiej 

występowały w wierszu).  

Co robiła gąska?  

Jaką zaletą przechwalał się koń?  

Które ze zwierząt oddawało się ulubionym zwyczajom w sobotę wieczorem?  

   

(możemy przy okazji utrwalić z dzieckiem dni tygodnia, zapytać o dzień poprzedzający sobotę  

i następujący po niej, jak również łączyć pory dnia z posiłkami: ranek – śniadanie, popołudnie – obiad, 

wieczór – kolacja).  

  

 

2. Poznajmy się – oglądanie filmu:  

 

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

 

 

Następnie zachęcamy dziecko do swobodnych wypowiedzi na temat obejrzanego filmu, do budowania 

zdań złożonych i logicznych dłuższych wypowiedzi, do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami, 

do nazywania zwierząt, opisywania ich wyglądu, charakterystycznych jego cech, do nazywania 

pokarmów jakimi żywią się wybrane zwierzęta.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=IfgYFGkZPzg
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3. Ssak czy ptak?   

 

Rodzic przybliża dziecku charakterystyczne cechy:  

 

SSAKÓW: 

 

Ssaki to zwierzęta, które karmią młode swoim mlekiem. Ssaki mają cztery kończyny. U ssaków 

latających (np. nietoperzy) przednie kończyny są przekształcone w skrzydła. Ssaki kopiące w ziemi (np. 

kret) mają przednie kończyny szerokie, krótkie i mocne. U niektórych ssaków morskich tylne kończyny 

uległy zanikowi.   

Ciała ssaków pokryte są włosami wyrastającymi ze skóry - zatrzymują one ciepło wytworzone 

w organizmie. Młode rozwijają się w matce, a po narodzinach karmione są jej mlekiem. Ssaki opiekują 

się swoim potomstwem.  

 

PTAKÓW: 
 

Ciało ptaków pokryte jest piórami. Najbardziej charakterystyczną cechą ptaków jest posiadanie 

skrzydeł, to dzięki nim mogą latać (niektóre ptaki są nielotami: pingwiny, strusie, kiwi).  

Samice składają jaja zwykle w gniazdach, gdzie są wysiadywane. Ciepło dostarczane jajom przez 

wysiadującą je samicę umożliwia rozwój zarodków. U niektórych ptaków, np. pingwinów i bocianów, 

jaja wysiadują także samce. Młode po wykluciu żywią się nasiona, roślinami, owadami, dżdżownicami. 

 

Następnie oglądając ponownie w/w film (bądź słuchając nazw zwierząt hodowlanych wymienianych 

przez rodzica) dziecko określa czy dane zwierzę jest ssakiem, czy ptakiem (dziecko może odpowiadać 

za pomocą umownego sygnału, np.: jeśli dane zwierzę jest ssakiem – uderza palcami o blat stołu, jeśli 

ptakiem – wykonuje rękami ruch przypominający ruch skrzydeł).  

 

4. Ćwiczenia gimnastyczne:   

 

zestaw VII wg K. Wlaźnik  /„Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K. Wlaźnik/ 2razy w tygodniu 

(modyfikacja przedstawionych zabaw do relacji rodzic-dziecko; rodzeństwo-dziecko)  

 

Przybory: Skakanka (jeśli nie posiadamy skakanki w domu, może to być dłuższy pas, gruby sznur) 
 

Ćwiczenie tułowia — skłony w przód: Siad klęczny, dziecko trzyma skakankę (złożoną na połowę) za 

jej końce. Na polecenie podnosi skakankę w górę, skłania się w przód sięgając skakanką jak najdalej, 

a następnie przechodzi do siadu klęcznego. W czasie ćwiczenia dziecko nie unosi się z pięt. 

 

Ćwiczenie mięśni brzucha: Kołyska. Siad prosty, stopy dziecko opiera o środek skakanki, którą trzyma 

za końce. Przejście do leżenia tyłem, z jednoczesnym podciąganiem nóg skakanką i powrót do siadu 

prostego. 

Ćwiczenie równowagi: Winda. Dziecko pod lewą stopę podkłada środek skakanki, trzymając ją za 

końce. Równocześnie nawija skakankę na obie dłonie i podciąga w ten sposób stopę — winda jedzie  

w górę. Następnie szybko rozwija skakankę z rąk i opuszcza nogę — winda zjeżdża w dół. Ćwiczenie 

powtórzyć kilka razy na zmianę lewą i prawą nogą. 
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Zabawa bieżna: Koniki. Dziecko z rodzicem tworzy parę i stają jedno za drugim. Pierwsze jest konikiem, 

drugie — woźnicą. Woźnica zakłada koniowi lejce: sam trzyma końce skakanki. Na sygnał zaprzęgi 

biegają w różnych kierunkach — biegną kłusem, galopem, idą ciężko, bo wozy są załadowane itp. Po 

chwili następuje zmiana ról i zabawa trwa dalej. 
 

Ćwiczenie tułowia — skłony boczne: Siad skrzyżny. Skakankę złożoną na połowę dziecko trzyma  

w górze. Rytmiczne skłony tułowia w lewo i w prawo. Po kilku skłonach odpoczynek (skakanka złożona 

na kolanach). 
 

Ćwiczenie mięśni grzbietu: Pastuszek gra na fujarce. Leżenie przodem, skakanka złożona w ósemkę. 

Łokcie wsparte w kółeczkach ósemki, zwinięte, zbliżone do ust dłonie naśladują trzymanie fujarki. 

Dziecko przebierają palcami (wygrywają melodię). 

 

Podskoki: Wyszywanie. Skakanka rozłożona na podłodze, jak długa wstążka. Dziecko posuwa się 

podskokami obunóż po jednej i po drugiej stronie skakanek. Ćwiczenie można urozmaicić i wyszywać 

krzyżykami: Dziecko przeskakuje obunóż skakankę bokiem, z jednej strony na drugą, posuwając się 

cały czas do przodu. Przy końcu skakanki odwraca się w tył i „szyje” w przeciwnym kierunku. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie stopy: Chwytanie i unoszenie skakanki palcami stopy nogi prawej i lewej (na przemian). 

 

 

5. Wprowadzenie litery Ł, ł (na podstawie rośliny znajdującej się w domu bądź obrazka znajdującego 

się na końcu dokumentu). 

Możemy wyjść od sytuacji jaką będzie np. opis rośliny i na tej podstawie do naszego pytania dziecko 

buduje zdanie (odpowiedź), np:  

 

Rodzic pyta: Jaka to część rośliny? 

Dziecko odpowiada: To jest łodyga. 

 

To jest łodyga. 

 

Dziecko przelicza wyrazy w ułożonym zdaniu. (3)  

 

 



5 
 

Na podstawie wyrazu „łodyga” wprowadzamy literę Ł, ł i zapoznajemy z wyglądem wielkiej i małej litery 

drukowanej Ł, ł  

 

Książka strona nr 36-37 

 

Dziecko dzieli wyraz „łodyga”:   

- na sylaby i podaje ich liczbę (3)  

- następnie  na głoski i podaje ich liczbę (6)  

Określa czy poznawana głoska jest samogłoską czy spółgłoską     

( głoska „ł” jest spółgłoską – kolor niebieski)  

 

/Możemy zwrócić uwagę dziecka na fakt,  że w wyrazie „łodyga” samogłoski i spółgłoski występują 

naprzemiennie/ 

 

Dziecko szuka innych wyrazów rozpoczynających się głoską „ł”, następnie takich gdzie głoska ta 

występuje na końcu lub w środku wyrazu.  
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Na poniższym obrazku dziecko wyszukuje przedmioty rozpoczynające się głoską „ł”



7 
 

 


