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Kwiecień 
 

Tematyka: Wiosna na wsi 
 
 

 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Wtorek 14.04.2020 
Zwierzęta wiejskie i ich 
dzieci. 
 

1.Zabawa słuchowa Odgłosy 
zwierząt. 
 
2. Ćwiczenia oddechowe – liczenie 
łatek wyciętych z papieru, 
przenoszenie ich za pomocą słomki. 
 
3. Rozwiązywanie zagadek (wg. 
Iwony Fabiszewskiej). 
 

 
kp cz. 2 nr  34 

 

Odgłosy zwierząt na podstawie obrazków. 

Dziecko po ukazaniu się danego zwierzątka naśladuje  jego odgłosy. 
https://youtu.be/3oE8dF4HPAE 
 
Ćwiczenia oddechowe – liczenie elementów wyciętych z papieru, przenoszenie 
ich za pomocą słomki. 
( obrazek krowy, wycięte kropki, łatki z czarnego papieru, słomka.) 
Dziecko przenosi za pomocą słomki łatki, kropki na obrazek krówki. 
 
Przykładowy obrazek krówki. 
https://kolorki.net/kolorowanka/522-krowa.jpg 
 
 
 

 

https://youtu.be/3oE8dF4HPAE
https://kolorki.net/kolorowanka/522-krowa.jpg
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Rozwiązywanie zagadek (wg. Iwony Fabiszewskiej)  

  
 
 

Na śniadanie owies je, 
czasem rżeniem wita cię. (koń) 

    
Ma ryjek różowy 
i małe kopytka. 
Wszystko ładnie zjada 
ze swego korytka. (świnia)       
 
 
Ptak domowy, 
jajka znosi 
i o ziarnka, gdacząc, prosi. (kura)        
           
Je trawę na łące, 
czasem łaty ma. 
A gdy rolnik ją wydoi, 
to mu mleko da. (krowa) 
 
Kiedy idzie polną ścieżką, 
kwacze głośno: kwa, kwa, kwa. (kaczka) 
 
Po usłyszeniu każdej zagadki dziecko podaje jej rozwiązanie, wyszukując wśród 
obrazków odpowiednie zwierzę. 
 
Obrazek do zagadek. 
https://sklep.nowaszkola.com/prod/b/wiejskie-zwierzeta-naklejki-nowaszkola-1.jpg 
 
 

 
 

 
 

https://sklep.nowaszkola.com/prod/b/wiejskie-zwierzeta-naklejki-nowaszkola-1.jpg
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Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Środa 15.04.2020 
Na wiejskim podwórku. 

1.Zabawa ruchowa Kaczki na 
spacerze. 
 
2.Bajka o zwierzętach wiejskich. 
 
3.Praca plastyczna- Świnka. 
 
4. Ćwiczenie mięśni brzucha – Ukryte 
ziarno. 
 

 
kp cz.2 nr 35 

 

 

Zabawa ruchowa Kaczki na spacerze. 
(butelka plastikowa) 
Dziecko naśladuje cechy charakterystyczne kaczki (w przysiadzie, trzymając się 
rękami za kostki nóg). Na sygnał rodzica– uderzenie w plastikową butelkę– kaczka 
zatrzymuje się i porusza skrzydłami (dziecko wyciąga ręce, zgięte w łokciach, w bok i 
w szybkim tempie porusza nimi w górę i w dół). 
 
Bajka o zwierzętach wiejskich. 

https://youtu.be/qQtJP40a1Iw 
 
 
 

 

 
 
Praca plastyczna- Świnka 

(zielona kartka, wycięte kółka z różowego papieru, klej.)  
 
Przykład wykonanej świnki.      
https://4.bp.blogspot.com/-Tid4XDyqNAg/VUtuhO-ke5I/AAAAAAAAC_I/ft-
8RMRTQNA/s1600/PhotoGrid_1431006512081.jpg 
 

 
 

 
 

https://youtu.be/qQtJP40a1Iw
https://4.bp.blogspot.com/-Tid4XDyqNAg/VUtuhO-ke5I/AAAAAAAAC_I/ft-8RMRTQNA/s1600/PhotoGrid_1431006512081.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Tid4XDyqNAg/VUtuhO-ke5I/AAAAAAAAC_I/ft-8RMRTQNA/s1600/PhotoGrid_1431006512081.jpg
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Ćwiczenie mięśni brzucha – Ukryte ziarno. 

(ugnieciona kulka z papieru, gazety) 
Dziecko leży na brzuchu. Kulkę układa przed sobą, policzek opiera na dłoniach 
ułożonych na podłodze jedna na drugiej. Na sygnał Rodzica wkłada kulkę pod brodę, 
wyciągają ręce w przód i utrzymujeprzez chwilę taką pozycję.  
 
 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Czwartek 16.04.2020 
Domy zwierząt 
wiejskich. 

1.Zabawy konstrukcyjne – budowanie 
domu dla ulubionego wiejskiego 
zwierzęcia. 
 
2. Kolorowanie rysunku zwierząt z 
wiejskiego podwórka. 
 
3. Zabawa ruchowa z elementem 
toczenia – Kręgle z butelek. 
 
4. Słuchanie wiersza Iwony 
Fabiszewskiej Domy zwierząt. 
 

 
kolorowanki  

 

Zabawy konstrukcyjne – budowanie domu dla ulubionego wiejskiego 
zwierzęcia. 
(Klocki, figurki, zdjęcia dowolnych zwierząt wiejskich.) 
 Dziecko wskazuje swoje ulubione zwierzę. Uzasadnia wybór. Następnie buduje dla 
tego zwierzęcia dom z klocków i nadaje mu nazwę. 
 
Propozycje kolorowanek zwierząt z wiejskiego podwórka. 

(technika dowolna :kredki, farby, pastele) 
 
https://i.przedszkola.edu.pl/s8/32/106-kogut.jpg    kogut 
 
https://i.przedszkola.edu.pl/s8/32/107-koza.jpg   koza 
 
https://drukowanka.pl/wp-content/uploads/2019/10/ma%C5%82a-kaczuszka-dla-
dzieci-do-druku-kolorowanka.jpg       kaczka 
 
https://drukowanka.pl/wp-content/uploads/2019/08/kolorowanka-z-psem-z-bajki-101-
dlamatynczykow.jpg    pies 
 
https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2018/09/kolorowanka-koty-do-
wydruku.jpg      kot 
 
https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2019/03/osiodlany-kon-
kolorowanka-do-wydruku.png      koń 
https://st3.depositphotos.com/6940196/13998/v/450/depositphotos_139984946-
stock-illustration-farm-animals-and-rural-landscape.jpg 
farm 

https://i.przedszkola.edu.pl/s8/32/106-kogut.jpg%20%20%20%20kogut
https://i.przedszkola.edu.pl/s8/32/107-koza.jpg
https://drukowanka.pl/wp-content/uploads/2019/10/ma%C5%82a-kaczuszka-dla-dzieci-do-druku-kolorowanka.jpg
https://drukowanka.pl/wp-content/uploads/2019/10/ma%C5%82a-kaczuszka-dla-dzieci-do-druku-kolorowanka.jpg
https://drukowanka.pl/wp-content/uploads/2019/08/kolorowanka-z-psem-z-bajki-101-dlamatynczykow.jpg
https://drukowanka.pl/wp-content/uploads/2019/08/kolorowanka-z-psem-z-bajki-101-dlamatynczykow.jpg
https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2018/09/kolorowanka-koty-do-wydruku.jpg
https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2018/09/kolorowanka-koty-do-wydruku.jpg
https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2019/03/osiodlany-kon-kolorowanka-do-wydruku.png
https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2019/03/osiodlany-kon-kolorowanka-do-wydruku.png
https://st3.depositphotos.com/6940196/13998/v/450/depositphotos_139984946-stock-illustration-farm-animals-and-rural-landscape.jpg
https://st3.depositphotos.com/6940196/13998/v/450/depositphotos_139984946-stock-illustration-farm-animals-and-rural-landscape.jpg
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Zabawa ruchowa z elementem toczenia – Kręgle z butelek. 
(Pięć butelek plastikowych wypełnionych wodą lub piaskiem, piłka.) 
Dziecko ustawia bardzo blisko siebie pięć plastikowych butelek (najlepiej, aby stykały 
się ściankami). 
Dziecko stoi naprzeciwko butelek, przed wyznaczoną przez Rodzica linią rzutu. 
Kolejno toczy dziecko piłkę w kierunku butelek tak, aby jak najwięcej z nich 
przewróciło się. Liczy, ile butelek leży na ziemi. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 
Słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej Domy zwierząt. 
 
W chlewiku mieszka świnka, korytko stoi tam, 
a w budzie siedzi piesek; nie lubi, gdy jest sam. 
W kurniku kury gdaczą, nocą na grzędach śpią, 
a konie stoją w stajniach i głośno czasem rżą. 
A krowy? Pewnie wiecie, obora to ich dom. 
Gdy wrócą już z pastwiska, tu muczą piosnkę swą. 
 
 Rozmowa na temat wiersza. 
 
O jakich zwierzętach była mowa w wierszu?  
Jak nazywa się dom świnki (psa, konia, kury, krowy)?  
Jakie jeszcze inne zwierzęta oprócz kury mogą mieszkać w kurniku? 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Piątek 17.04.2020 
Rozmowy na wiejskim 
podwórku. 

1.Układanie puzzli, układanek. 
 
2. Zabawa bieżna Koniki na wybiegu. 
 
3. Niespodzianka dla pieska-
nawijanie wełny na rolkę. 
 
 

 
 

 

Przykładowe puzzle 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/217571-zwierz%C4%99ta-na-wsi 
 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/217571-zwierz%C4%99ta-na-wsi
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Zabawa bieżna Koniki na wybiegu. 

(Bębenek- zamiast bębenka można użyć plastikową butelkę) 
Dziecko jest konikiem. Na początku porusza się zgodnie z rytmem wygrywanym 
przez Rodzica na bębenku: 
Konik idzie stępa (powoli, wysoko unosząc nogi), konik biegnie kłusem (biegnie na 
palcach, ale jeszcze nie bardzo szybko), konik galopuje (biegnie szybko, na całych 
stopach, w jednym kierunku). Podczas poruszania się kląska  językiem – naśladuje 
uderzenia końskich kopyt. 
 
 
Niespodzianka dla pieska – nawijanie wełny na rolkę. Usprawnianie mięśni 
drobnych palców. 
 (Dwie rolki po ręczniku papierowym, kawałki wełny) 
Dziecko trzyma rolkę, np. po ręcznikach jednorazowych, do których jest 
przymocowany koniec rozwiniętego kawałka wełny. Do drugiego końca wełny jest 
przywiązana rolka po papierze toaletowym – kość dla psa. Dziecko nawija wełnę na 
rolkę, obracając ją palcami dookoła własnej osi – dziecko stara się w jak 
najszybszym tempie wykonać zadanie. 
 
 

Pozdrawiamy serdecznie 
       

      Alicja Wiśniewska, Paulina Łońska 
 
 

 
 
 
 
 

 


