
ZADANIA NA CZWARTEK – 16.04.2020R. 

NA WIEJSKIM PODWÓRKU 

 

1. Zabawa przy piosence „ Gospodarstwo” – w rytmie akompaniamentu na wybranym 

instrumencie dziecko maszeruje we wskazanym kierunku, przeskakuje z nogi na nogę, 

wykonuje cwał boczny, chodzi na czworakach, zatrzymuje się na hasło „Stop”, 

podskakuje obunóż.  

https://www.youtube.com/watch?v=Az9yZCavS5g 

2. Zapoznanie z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są 

zwierzęta; wyjaśnienie ich znaczenia.  

Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. 

Zapomniał wół, jak cielęciem był. 

Koń ma cztery nogi i tak się potyka. 

Pasuje jak wół do karety. 

Nie kupuj kota w worku. 

Rytmizowanie wybranego przysłowia; ilustrowanie go ruchem według pomysłu 

dziecka.  

3. Zabawa plastyczna „Indyk” – dziecko wycina z kolorowego papieru dwa koła o 

różnej wielkości, następnie obrysowuje swoje dłonie na kolorowych kartkach z bloku 

technicznego i wycina. Skleja dwa koła ze sobą i przykleja z jednej strony po kolei 

wycięte dłonie (ogon). Wycina dwa małe koła na oczy, dziób i korale pod dziób oraz 

pazury. Przykleja oczy (wcześniej rysuje na wyciętych oczach czarne kropki kredką 

lub markerem) , dzwonek i na dzwonek dziób. Wycina dwa paski z papieru w kolorze 

żółtym, zwija je w harmonijkę i przykleja indykowi nogi, na końcu umieszcza pazury. 

Warto, również nakleić ptaka na patyczek i tak zrobioną pacynkę wykorzystać 

domowego teatrzyku.  

 

 
 

4. Karty pracy: 

a) Co nam dają te zwierzęta?   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Az9yZCavS5g


 
b) Podziel na zbiory po 5 kaczek. Ile zbiorów kaczek powstało?   

 



 
5) Zadania dla chętnych: 

a) Doprowadź zwierzęta do ich zagrody.  



 

 

c) Wspólne wykonanie makiety gospodarstwa  

 Omówienie wyglądu gospodarstwa. 

- Jakie budynki się tam znajdują? 

-Jakie zwierzęta tam spotkamy? 

 Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. 



-dziecko rysuje lub wycina zwierzęta z kolorowego papieru, a następnie naklejają 

je na tekturę,  

- okleja pudełka kolorowym papierem (zabudowania gospodarcze),  

-duży płaski karton maluje farbą i komponuje na nim zabudowanie gospodarcze 

oraz zwierzęta,  

-umieszcza na makiecie dodatki np. z bibuły staw, rośliny, z wykałaczek lub 

patyków płot,  tackę na błotko dla świnek itp.  

 

 


