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Grupa V – VI tydzień 27 – 30.04.2020r.      (Dorota Nowicka, Marta Świątek, Martyna 

Gerwatowska) 

 

W tym tygodniu kończymy tematykę związaną z życiem na wsi, zachęcamy do wspólnej z 

dziećmi zabawy z wykorzystaniem przygotowanych przez nas propozycji 

Zajęcia z mowy:   

1. „Historia Siwka” – aktywne słuchanie opowiadania 

(należy przygotować obrazki zwierząt i ich dzieci: koni, owcy, krowy, kozy, świni, królika, 

kaczki, gęsi, indyka) 

Oto Siwek, mały źrebak, który zgubił swoją mamę. Błąka się już pół dnia i wciąż nie może jej znaleźć. 

Jest mu bardzo smuto i źle. Tęskni za domem. Kiedy tak przemierza gospodarstwo spotyka (wyjmujemy 

z koperty  owcę) owcę. 

- Czy ty jesteś moją mamą? – pyta Siwek, lecz owca zaprzecza. 

- Jestem owcą, a moje dzieci to małe jagnięta. Można nas znaleźć w zagrodzie. Nie, nie jestem twoją 

mamą ( dziecko odszukuje obrazek jagniątka i kładzie koło owcy). 

Siwek idzie zatem dalej. A swej drodze widzi… (pokazujemy dziecku następne zwierzę, odgrywa taką 

samą rozmowę jak z owcą, a dziecko dopasowuje do niego dziecko i podaje nazwę, tak zrobić ze 

wszystkimi zwierzętami oprócz konia) 

Siwek jest bardzo przygnębiony. Głodny i nieszczęśliwy dociera do stajni, gdzie na powitanie wybiega 

jego mama – klacz ((wyjmujemy obrazek klaczy). 

- Syku! – woła klacz. – Gdzieś ty był? Szukam cię po całym gospodarstwie! 

Siwek wreszcie jest szczęśliwy. Zalazł swoją mamę. Wtula swój łebek w jej sierść i czuje się bezpieczny 

(dokładamy źrebaka do klaczy, na koniec można dołożyć męskich osobników każdego zwierzęcia) 

   

2. „Maszyny rolnicze” – praca z obrazkiem 

 

Bardzo proszę o pokazanie dzieciom ilustracji, które zostaną przesłane mailem – dzięki nim dziecko 

pozna nazwy i wygląd maszyn rolniczych obecnych i tych dawnych. W miarę Państwa możliwości i 

wiedzy prosimy o przekazanie krótkich informacji do czego służą, jak kiedyś wyglądała praca rolnika i 

jakie wtedy były maszyny. Dzieci 6 letnie mogą dobierać podpisy pod zdjęciami: kombajn, traktor itp. 

Potem można bawić się w  dzielenie nazw maszyn na sylaby i głoski 

 

3. „Dzień dobry zwierzątka” – zabawa rozwijająca aparat mowy 

 

(potrzebny będzie ryż preparowany) 

  

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzątka jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w kurniku na grzędzie 

(dzieci oblizują czubkiem języka górne zęby po wewnętrznej stronie), krowa i koń w oborze (wysuwają 

język za górne zęby i cofają do podniebienia miękkiego), a piesek w budzie (ustawiają język w 

przedsionku jamy ustnej i oblizują zęby). Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szeroko 

otwierają buzię i wysuwają język nie dotykając zębów), rozejrzał się po podwórku (usta szeroko otwarte 

i przesuwają język od kącika ust do kącika), wskoczył na płot (wysuwa język ad górną wargę) i głośno 

zapiał – kukuryku!! Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały – ko – ko – ko!! Na śniadanie 

kurki zjadły ziarenka (dziecko chwyta ziarenka ryżu preparowanego wargami). Obudził się też piesek, 

zaszczekał – hau, hau, hau!! Pobiegł w koło podwórka (otwierają szeroko usta i oblizują wargi ruchem 

okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy wysuwa język do brody). Wyszedł także ze swej 
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kryjówki kotek i zamiauczał – miau, miau!! Wypił mleczko z miseczki (wysuwa język ad dłońmi 

ułożonymi w kształcie miseczki). W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi. Krowa zaryczała 

– muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskają, kląskają). A ty co mówisz wszystkim rano, 

gdy się obudzisz? (dziecko mówi: dzień dobry). 

 

Zajęcia plastyczne:   

„Traktor” – wycinanka z kolorowego papieru   

Traktor można wykonać na kilka sposobów w zależności od tego co będzie w domu: 

1. Potrzebne będą 2 rolki po papierze toaletowym, papier kolorowy, blok techniczny, 5 korków od 

butelek 

Jedną całą rolkę oklejamy papierem, drugą skracamy i też oklejamy. Sklejamy pod kątem prostym, 

wycinamy kwadrat z kartki technicznej jako dach i naklejamy na krótszą rolkę. Po bokach większej rolki 

przyklejamy korki jako koła i jeden na górze. Na mniejszej rolce naklejamy kwadraty jako okna. 

2. Z jednego koloru wycinamy duże i małe koło (np. czerwony), z innego koloru wycinamy prostokąt 

duży i mały (np. zielony), z innego wycinamy 2  kwadraty jeden mniejszy i większy (duży ciemny 

niebieski, mały jasny) oraz mały trójkąt. Sklejamy tak aby powstał traktor jak na obrazku. 

3. W podobny sposób można wykonać traktor z filcu.  

 

Zajęcia matematyczne:   

„W kurniku” - porządkowanie układów zbiorów wg liczebności wzrastającej   

Proszę o przygotowanie sylwetek zwierząt wiejskich, np. 1 owca, 2 krowy, 3 kury itd. za 

każdym razem o 1 element więcej – do tylu do ilu uda się wymyślić liczmany. Później proszę 

pomóc dzieciom je wyciąć i rozsypać na dywanie lub stole. Zabawę można zacząć od pytania: 

Co mamy na dywanie? Z czym nam się to kojarzy? Następnie wyszukajcie element, który jest 

tylko1 i potem o jeden więcej itd. Proszę zwrócić uwagę, żeby dzieci używały określenia :o 

jeden więcej. Można tu przeliczać później liczebnikami głównymi i porządkowymi 

Zajęcia muzyczne:   

  „Piórko z podwórka” – śpiewanie piosenki ilustrowanej gestem i ruchem 

https://www.youtube.com/watch?v=PN6kntB6vW8 

Dzieci słuchają piosenki, za drugim razem wskazują miejsca, które łaskocze piórko. Po zabawie z 

piosenką można wykonać zabawę oddechową – przygotowane piórko dmuchamy tak aby nie spadło na 

dywan, można też dmuchać je po wyznaczonej drodze. 

Zajęcia gimnastyczne:   

„Na wiejskim podwórku"  - zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

Wysiadujemy jajka – zabawa orientacyjno-porządkowa. rodzic rozkłada woreczki (mogą być inne 

przedmioty) – „jajka” na podłodze, a zadaniem dziecka – „kury” jest bieganie po pokoju tak, by nie 

nadepnąć na woreczek. Na hasło rodzica „kurka” musi szybko usiąść na jakimś „jajku”. 

Zbieramy jajka – skręty tułowia. Dziecko stoi plecami do rodzica i podają sobie woreczki – „jajka”, 

wykonując skręt raz w prawo, raz w lewo, szybko i powoli,  

https://www.youtube.com/watch?v=PN6kntB6vW8
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Nie upuść jajka! – ćwiczenie prawidłowej postawy ciała. Dziecko maszeruje z wyprostowanymi plecami, 

trzymając woreczek na głowie. Na hasło rodzica pochyla głowę i stara się złapać woreczek tak, jakby to 

było jajko. 

Kukuryku – zabawa rzutna. Dziecko maszerują po pokoju z woreczkiem w ręce. Na hasło: kukuryku 

zatrzymuje się i podrzuca woreczek, po czym stara się go złapać. 

Głodne kurki – ćwiczenia stóp. dziecko siada na dywanie z wyciągniętymi przed siebie nogami. 

Pomiędzy bosymi stopami ma woreczek. Na hasło rodzica próbuje przybliżyć do siebie palcami stóp 

woreczek. Gdy mu się to uda, powtarza ćwiczenie. 

Na grzędzie – ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dziecko-kura kuca wzdłuż krawędzi dywanu i 

zamyka oczy. Na ustalony dźwięki „kura budzi się” – dziecko porusza się po pokoju z lekko ugiętymi 

kolanami i rękami zgiętymi w łokciach. Na ciszę ponownie wraca „na grzędę”. Zabawę powtarza kilka 

razy, a na koniec siada w siadzie skrzyżnym i przez chwilę głęboko oddycha. 

 

Codzienne zabawy:   

1. Utrwalanie kalendarza: dzień, miesiąc, dzień tygodnia, pora roku   

2. Dzielenie wyrazów a sylaby, głoski, wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski, układanie zdań z 

wybranymi wyrazami, przeliczanie wyrazów w zdaniu. 

3. Zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe   

   


