
DZIEŃ 5 

DATA : 16.04.2021 

TEMAT : W kurniku 

 

 

1. „Na powitanie” – powitanie z dziećmi  

Dzisiaj również przypomnimy sobie wierszyk z poprzedniego dnia. Już na pewno 

go znasz. 

Na powitanie niech każdy wstanie, (wstajemy) 

niech każdy wstanie, raz, dwa, trzy (klaszczemy trzy razy w dłonie) 

i po ukłonie zaklaszcze w dłonie, (kłaniamy się) 

zaklaszcze w dłonie, raz, dwa, trzy (klaszczemy trzy razy w dłonie) 

jak jesteś z nami, to zaczynamy, 

to zaczynamy raz, dwa, trzy, (klaszczemy trzy razy w dłonie) 

na powitanie wesoły taniec, (wykonujemy obrót) 

wesoły taniec, raz, dwa, trzy. (klaszczemy trzy razy w dłonie) 



 

2. Zabawy z piórkiem 

Poproś mamę lub tatę może mają piórko? Jeśli tak to weź je i dmuchaj najwyżej 

jak się da. Spróbuj dmuchać tak żeby piórko nie upadło na ziemię 

 

3. „Wiejska gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

Wykonuj ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z poleceniami . 

1. „Koniki” – dzieci poruszają się po sali naśladując konie. Podczas zabawy 

zmieniamy tempo poruszania się oraz wysokość podnoszenie nóg. 

2. „Wesołe zwierzątka”- dzieci biegają po dywanie. Na hasło nauczycielki: 

królik – skaczą obunóż trzy razy, konik – galopują, owieczki – poruszają się 

na czworakach. Zabawę prowadzimy 3 razy wypowiadając każde słowo. 

3. „Koguciki” – nauczycielka rozdaje dzieciom małe piłeczki. Dzieci poruszają 

je stopą do przodu i do tyłu naśladując grzebanie kogucika w ziemi. 

4. „Kaczuszki” – dzieci kucają i wkładają między kolana piłeczkę. Spacerują 

po sali naśladując chodzenie kaczki. 

5. „Kotki” – dzieci toczą piłki wokół siebie naśladując zabawę kotka piłką. 

6. „Zwierzęta piją wodę” – dzieci w siadzie skrzyżnym wykonują skłon w 

kierunku położonej na podłodze piłeczki, aby dotknąć czołem podłogi. 

Zabawę prowadzimy 5 razy. 

7. „Karmimy kurki” – dzieci – „kurki” otrzymują słomki do napojów oraz kilka 

małych papierowych kuleczek – „ziarenek”. Za pomocą słomki starają się 

przenosić ziarenka z prawej strony na lewą lub odwrotnie. 

8. „Zwierzęta idą spać” – dzieci kładą się dywanie i odpoczywają słuchając 

odgłosów wsi nocą. 

 

4. Eksperymenty 

Eksperymenty to coś co przedszkolaki lubią najbardziej. Spróbuj wybrać z 

rodzicami eksperyment, który Was zainteresował i wykonajcie go.Pamiętajcie, że 

z chęcią zobaczę :-) 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-

na-doswiadczenia-z-dziecmi.html 
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5. Praca z wierszem 

Posłuchaj wiersza " Jajko" Jana Brzechwy- opowiedz mamie lub tacie o czym 

dokładnie był ten wiersz 

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

 

6. Praca plastyczna 

http://lubietworzyc.blogspot.com/2016/02/kurczaczek-wielkanocny-malowany-

widelcem.html 

lub 

http://twelvemakesadozen.blogspot.com/2011/11/guest-blogger-birthday-party-

by-teach.html 

lub 

 

Czekam na zdjęcia Waszych prac. 

https://www.youtube.com/watch?v=tqWUM_Cmzhk
http://lubietworzyc.blogspot.com/2016/02/kurczaczek-wielkanocny-malowany-widelcem.html
http://lubietworzyc.blogspot.com/2016/02/kurczaczek-wielkanocny-malowany-widelcem.html
http://twelvemakesadozen.blogspot.com/2011/11/guest-blogger-birthday-party-by-teach.html
http://twelvemakesadozen.blogspot.com/2011/11/guest-blogger-birthday-party-by-teach.html


 

7. Wiejskie dobble 

Myślę, że ta gra Wam się spodoba :-) 

https://view.genial.ly/606f58a7bc025c0d569df515/interactive-content-

zwierzeta-na-wsi-

dobble?fbclid=IwAR0TxU7LbnlP0GnqzpLEVmjhbcd0kRifeWO0N9JlsT2tDWDT

hnothK2bepc 
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