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Temat: PODWÓRKOWA ORKIESTRA  

• Rymowanka – rodzic i dziecko stoją naprzeciwko siebie  

Podaj mi rękę, podaj mi drugą,  

w kółko obróćmy się,  

skaczmy wysoko,  

klaśnijmy w dłonie, tak przywitajmy się 

• „Jak robi krowa, jak robi koń” – zabawa z naśladowaniem głosów zwierząt gospodarskich. 

Dziecko  naśladuje głosy zwierząt na podstawie nagrania lub Rodzic sam naśladuje odgłosy  

i dziecko powtarza po nim. Można wykorzystać:  

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

• Dzień na wsi (Dominika Niemiec)– Proszę przeczytać na głos wierszyk i porozmawiać na 

jego temat.   

Pobyt na wsi u dziadków to dopiero wyzwanie...  

Dzień się tam zaczyna inaczej, wcześnie jest śniadanie.  

Trzeba zadbać od rana o wszystkie zwierzęta,  

o królikach, o świnkach, o owcach pamiętać.  

Dać jeść i pić bez wyjątku  

wszystkim w całym obrządku.  

Owce wypuścić na hale,  

to dla nich miejsce wspaniałe.  

Już słychać radosne beczenie, chrumkanie,  

to znaczy, że zwierzętom smakuje ich śniadanie.  

Konie są w stajni bardzo szczęśliwe,  

gdy im porządnie rozczeszę grzywę,  

gdy je z czułością, dokładnie wyszczotkuję,  

parskają głośno, mówiąc „dziękuję”.  

W stajni, w chlewiku, na dworze, cały dzień trwa praca.  

Dopiero gdy się ściemnia, z dziadkiem do domu wracam.  

Jestem zmęczony, lecz wiem, że gdy zwierzętom troskę okażę,  

sam kiedyś będę jak dziadek wspaniałym gospodarzem. 
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Rodzic rozmawia z dziećmi na temat wiersza. Proszę zadać dziecku pytania:  O jakim miejscu była 
mowa w wierszu? O kogo trzeba zadbać w gospodarstwie? Jak trzeba zadbać o zwierzęta? Dlaczego 
trzeba dbać o zwierzęta? Czy praca na wsi jest lekka, przyjemna? Czy chciałabyś/chciałbyś kiedyś 
pojechać na wieś i opiekować się zwierzętami? W czym możesz pomóc gospodarzowi na wsi?  

• Ćwiczenie z historyjką obrazkową. 

Dziecko  układa historyjkę obrazkową pasującą do treści wiersza. Opowiada, co się po kolei 

wydarzyło.  
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•„Marchewki dla królików” – praca techniczna. 

 Dziecko otrzymuje arkusz przezroczystej folii – celofanu, pomarańczową oraz zieloną bibułę, 

taśmę klejącą i nożyczki. Zwijają folię w rożek i skleja. Następnie oddziera kawałki 

pomarańczowej bibuły, zgniata je i wkłada do  rożka. Gdy rożek jest prawie pełny, wkłada do 

niego pociętą w paski zieloną bibułę. Skleja końcówkę rożka taśmą tak, by zielone paski 

bibuły wystawały z rożka, imitując natkę marchewki. • przezroczysta folia – celofan, 

pomarańczowa i zielona bibuła, taśma klejąca, nożyczki  

• „Ile masz królików, gospodarzu?” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.  

R. przygotowuje koszyk, wkłada do niego kilka „marchewek”(mogą to być prawdziwe 

marchewki, zrobione w poprzednim zadaniu  lub inne przedmioty tylko umawiamy się z 

dzieckiem , że są to „marchewki”).  

Rodzic  jest gospodarzem, dziecko jest  królikiem. Gospodarz przy dźwiękach wesołej muzyki 

chodzi i wysypuje marchewki z koszyka. Wypowiada zdanie: Idź, króliku, czas na kicanie, 

znajdź sobie marchewkę na drugie śniadanie. Po tych słowach dziecko – królik – kica . 

Gdy muzyka cichnie,  królik znajduje dla siebie marchewkę, zabierają ją i kicają do 

gospodarza. Siada w kucki koło niego i udają, że zjada marchewkę.   

Gospodarz zadaje pytanie króliczkowi: Ile jest jeszcze marchewek do zjedzenia? Dziecko 

przelicza „marchewki” 

 Zabawę powtarzamy kilkakrotnie za każdym razem należy rozsypać inną ilość „marchewek”   

• koszyk lub przedmiot mogący być „koszykiem”, marchewki, płyta CD   


