
 KOTKI- Poniedziałek – 30.03.2020r 

Witajcie wszystkie przedszkolaki, zaczynamy nowy tydzień        

 

Temat: Jak wygląda wieś ? 

 

1. ,,W zagrodzie Małgosi” -bajeczka ortofoniczna:  

Może mamusia albo tatuś przeczyta Ci bajeczkę, a Ty będziesz naśladował odgłosy zwierząt ? 

      

 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: miau, miau, miau. 

Kura gdacze: kod, ko, da. 

Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: be, be, be. 

Koza muczy: me, me, me. 

Indor gulaga: gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: mu, mu, mu. 

Konik parska: prr, prr, prr. 

A pies warczy: wrr, wrr, wrr. 

I tak gra orkiestra ta, aż  Małgosia jeść im da. 

 

2. Wysłuchaj nagrania z odgłosami zwierząt, a następnie wymień przynajmniej 5 nazw 

zwierząt, które usłyszałeś w nagraniu. Jeśli uda Ci się wyszczególnić więcej, to znaczy, 

że jesteś bardzo spostrzegawczy. 

 

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

 

3. Dopowiedz i zrób – zabawa z rymami. 

A teraz przedszkolaku trochę humoru. Poproś mamę albo tatę o przeczytanie zdań, 

następnie dokończ słowa do rymu. Wykonaj czynności o których mowa w zadaniu. 

 

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


Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 

Powiedz: króliczki i nadmij … policzki.  

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka. 

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy. 

 

 

 

4. Poniżej karta pracy do wykonania. Czy wiesz skąd mamy poszczególne produkty? 

Połącz przedmioty z odpowiednimi zwierzętami (można wydrukować i pokolorować). 

 

 

 

 



KOTKI – WTOREK – 31.03.2020r. 

 

Czołem dzieciaki       Życzę Wam wesołego wtorku w super humorku. 

                                                                                                                                                                                                                                         

Temat: Gdzie mieszkają krowa, koń, świnia, kura ? 

 

1. ,,Trudny rachunek” J. Tuwim – wiersz. 

Zapraszam Was wszystkich do zagrody, miejsca na wsi, gdzie możemy spotkać bardzo wiele 

zwierząt hodowlanych. W tej zagrodzie są koń, krowa, kura, owca, świnia i kaczki. Poproś 

mamę albo tatę o przeczytanie wierszyka.  

 

Trudny rachunek 

Szły raz drogą trzy kaczuszki, 

 grzecznie, że aż miło: 

 pierwsza biała, druga czarna, 

 a trzeciej nie było. 

 Na spotkanie tym kaczuszkom 

 dwie znajome wyszły: 

 pierwsza z krzaków, druga z sieni, 

 trzecia prosto z Wisły. 

 Aż tu jeszcze jedna idzie, 

 bardzo wesolutka, 

 idzie sobie, podskakuje, 

 a ta druga – smutna. 

 Siadły wszystkie na ławeczce, 

 wtem dziewiąta krzyczy: 

 „Pięć nas było a jest osiem! 

 Kto nas wreszcie zliczy?” 

 Na to mówi jej ta trzecia 

 „Sprawa bardzo trudna. 



 Wyszłam pierwsza, przyszłam szósta, 

 teraz jestem siódma!” 

 I nie mogły się doliczyć, 

 nic nie wyszło z tego, 

 więc do domu, choć to kaczki, 

 wróciły gęsiego. 

Przedszkolaku nasze kaczuszki miały problem, bo nie potrafiły policzyć siebie nawzajem, 

może im pomożecie i policzycie je z rodzicami? Czy ktoś z was umiałby odszukać cyfrę, która 

będzie oznaczała ilość naszych kaczek? 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 
2. Karta pracy: Połącz obrazek z jego cieniem. Nazwij poszczególne zwierzęta, które 

znajdują się na obrazku poniżej. 

 

 



 

 

3. A teraz trochę poćwiczymy rączki. Propozycja pracy plastycznej. Poproś mamusię/ 

tatusia o przeczytanie instrukcji. 

 

Pierwszym etapem pracy jest przygotowanie papierowych, różowych talerzyków (1 
duży i 1 mały) talerzyki mogą zostać pomalowane farbą dzień wcześniej lub 
zakupione już w kolorze różowym. Mniejszy talerzyk jeszcze zmniejszamy obcinając 
jego brzeg na okrągło (ok 1-2 cm) taki obcięty paseczek będzie nam służyć jako 
zakręcony ogonek świnki. Kolejny etap to sklejenie talerzyków: na środku dużego 
talerzyka przyklejamy kulkę z gazety następnie na kulkę przyklejamy mniejszy 
talerzyk. Ten zabieg da nam efekt 3D ;) mniejszy talerzyk jest głową świnki. Dzieci 
(starsze) mogą samodzielnie wyciąć nosek, uszy, kopytka świnki. Młodszym możemy 
dać już gotowe elementy lub przygotować szablony do wycięcia. Dzieci przyklejają 
przygotowane elementy i oczywiście pamiętamy o ogonku wyciętym z brzegu 
talerzyka w pierwszym etapie pracy. Możemy oczka narysować flamastrem lub 
przykleić gotowe plastikowe. Zaczynając pracę możemy utrwalić/ wprowadzić pojęcie 
matematyczne większy-mniejszy (w kontekście wielkości talerzyków). 
 

 



4. A teraz się trochę pogimnastykujemy, bo ruch to przecież zdrowie. Zaproś swojego 

rodzica do tańca i pokazujcie razem ,,kaczuchy” w rytmie muzyki. 

Trzy, cztery, zaczynacie, link do piosenki poniżej       

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94  

 

Mam nadzieje, że podobały się Wam dzisiejsze zajęcia. Widzimy się jutro, do zobaczenia       

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94


KOTKI- ŚRODA – 01.04.20r. 

Czołem wszystkie przedszkolaki dzisiaj już piątek (ufff), a nie jednak to był żarcik. Dzisiaj 

środa – prima aprilis, bo się pomylisz. 

 

TEMAT: WIEJSKA ZAGRODA 

Zaczynamy od zagadki, jesteście gotowi ?       

 

1. Zagadka: 

Zimą mieszkają za murkiem, 

Latem rządzą podwórkiem. 

Jedne szczekają, drugie gęgają, 

Różne dźwięki wydają... 

Jedne są duże, drugie malutkie, 

Ale wszystkie bardzo milutkie... 

(zwierzęta na wsi)  

Jak myślisz o kim mowa w zagadce ? Może poprosisz swoją mamusię albo swojego 

tatusia o przypomnienie, jaki temat omawiamy w tym tygodniu.       

 

2. ,,Na wiejskim podwórku” – bajka terapeutyczna. 

Poproś rodziców o przeczytanie bajki, usiądź wygodnie na dywanie i słuchaj uważnie utworu. 

   

                       



BAJKA TERAPEUTYCZNA „ NA WIEJSKIM PODWÓRKU” 

autor Tatiana Jankiewicz 

 

Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na pięknej polanie otoczonej 

dębami znajdowała się wioska, a na jej skraju małe podwórko, na którym mieszkały 

zwierzęta. Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, różowe świnki, brodate kózki, żółte 

kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. Życie tam płynęło spokojnie, a zwierzątka żyły w 

wielkiej przyjaźni. Całe dnie spędzały na zabawach, figlach i psotach. Były dla siebie miłe, 

dobre i uczynne, często mówiły proszę, przepraszam, dziękuję. Wszystkie zwierzęta bardzo 

się lubiły i pomagały sobie w trudnych chwilach. Zwierzątka dbały o swój wiejski ogródek, w 

którym rosły piękne, kolorowe kwiaty. Codziennie troszczyły się o nie, podlewały je, a one 

odwdzięczały się kolorami, jak tęcza i cudownym zapachem. I tak mijał dzień za dniem, 

miesiąc za miesiącem… 

Pewnego dnia stało się coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła się ZŁOŚĆ. 

Niespostrzeżenie zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. Szeptała zwierzątkom 

niemiłe słówka, namawiała do kłótni. Od tego czasu na podwórku zapanował bałagan i hałas. 

Zwierzęta kłóciły się ze sobą – świnki wyzywały kózki, kaczki wyzywały kurki, a koniki 

podstawiały kopytka owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te przewracały się. Nie myślały o 

tym, że komuś może stać się krzywda. Zapominały o magicznych słowach. Nie potrafiły już 

bawić się razem, krzyczały na siebie, hałasowały i przestały uśmiechać się do siebie. Były dla 

siebie niemiłe, co bardzo cieszyło ZŁOŚĆ. Zwierzątka zapomniały również o swoim ogrodzie, 

o kwiatkach, pięknych jak tęcza, które powoli stawały się coraz brzydsze i już tak nie 

pachniały. 

Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po całym świecie i dotarła do dobrej, 

wiosennej wróżki, która postanowiła pomóc zwaśnionym zwierzętom. Zasmuciła się bardzo 

ujrzawszy ogródek pełen zwiędniętych kwiatów oraz wykrzywione od złości miny zwierzątek. 

Czarodziejka prosiła zwierzęta, by zmieniły swoje postępowanie, prosiła ZŁOŚĆ, by ta 

opuściła wiejskie podwórko i odeszła daleko ,daleko…ale ani zwierzątka, ani ZŁOŚĆ nie 

słuchały jej. Wtedy wróżka podarowała zwierzętom magiczne pudełko i poprosiła, by złapały 

w nie ZŁOŚĆ. Zwierzątka bardzo ucieszyły się z prezentu ,ponieważ były już bardzo zmęczone 

ciągłymi kłótniami. Gdy ZŁOŚĆ spała, złapały ją i włożyły do pudełka. W pudełku Złość 

zamieniła się w coś miłego i przyjemnego, w coś, co pozwoliło zwierzętom zrozumieć, że o 

wiele przyjemniejsze jest życie w zgodzie, gdzie nie ma hałasu, kłótni i gdzie panuje 

przyjaźń… 

Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek… 

 

Przedszkolaku podobała Ci się  bajeczka, słuchałeś uważnie? Spróbuj teraz odpowiedzieć na 

poniższe pytania. 

 

Jak zachowywały się zwierzęta na początku bajki? 

Co zmieniło zachowanie zwierzątek? 

Jakie było zachowanie zwierząt, gdy do wioski wkradła się złość ? 



Które zachowanie zwierzątek podobało wam się lepiej i dlaczego? 

Co pomogło zwierzątkom w ich zmianie? 

 

3. Wysłuchaj piosenkę ,,Stary Donald farmę miał”. Pośpiewajcie sobie razem z 

rodzicami. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA  

 

4. Na koniec zajęć przesyłam Wam kartę pracy.  Poproś rodziców o wydrukowanie 

ilustracji, ale jeśli nie macie drukarki to nic nie szkodzi. Może sam spróbujesz 

narysować zwierzątka z wiejskiej zagrody na białej kartce papieru. 

 

 

Dziękuje Wam za dzisiaj, trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie, że w prima aprilis każdy może 

zrobić psikusa        

 

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA


KOTKI- CZWARTEK- 02.04.20R. 

 

Hej przedszkolaki wpadłam na chwileczkę, by rozweselić Was troszeczkę i życzyć miłego 

czwartku       

 

TEMAT: ZWIERZĘTA NA WSI 

 

1. Powitanie naszą przedszkolną piosenką.  

Wszyscy są, witam Was 

Zaczynamy już czas! 

Jestem ja, jesteś Ty 

Raz, dwa! Raz, dwa! Raz, dwa, trzy! 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8  

 

2. Załóż wygodny strój, najlepiej dres albo koszulkę i leginsy. 

Ćwiczenia poranne K. Wlaźnik: 

a) Zabawa bieżna: koniki 

- Biegaj truchcikiem, a potem galopem w różnym kierunku. 

b) Teraz wykonamy kilka ćwiczeń szyi: Koń kiwa głową 

- rozkrok, skłony głowy w przód i w tył. 

c) Ćw. równowagi: Koń grzebie nogą. 

- stojąc na jednej nodze, naśladujemy jak koń drugą nogą grzebie – przeciąganie wolnej 

stopy z przodu o podłoże. 

d) Ćw. zręczności: koń na biegunach: 

- siad skrzyżny, chwyt za stopy od zewnętrznej strony stopy, plecy okrągłe jak bieguny konia. 

Lekkie huśtanie się w tył na plecy i w przód do siadu. 

e) Marsz po obwodzie koła: na palcach, na piętach i na całych stopach. 

                                                               

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8


 

3. Piosenka pt. ,,Cztery łapy”. Czy znacie jakąś piosenkę o pieskach? To teraz 

zaśpiewamy i zatańczymy do tej piosenki.  

Łapy, łapy, cztery łapy – dzieci machają nad głowa rączkami, 

A na łapach pies kudłaty – dzieci wkładają dłonie we włosy, 

Kto dogoni psa, kto dogoni psa – dzieci przed sobą poruszają rękami, jakby biegły pieski, 

Może ty, może ty, może jednak ja – dzieci pokazują palcem na kolegę, po czym na siebie. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=2JJ-pSJuG1w  

 

4. Posłuchajcie zagadki, a dowiecie się o jakim zwierzątku mowa. 

Poduszka ma cztery rogi, a ona tylko dwa. 

Krowa nie ma brody, a ona ją ma. 

Sierść białą ma jak brzoza, wiesz już przecież. To jest .... (koza) 

 

5. Propozycja pracy plastycznej: ,,Eko-kotek”. 

Dziecko maluje czarną farbą rolkę po papierze toaletowym. Po wyschnięciu  modelujemy 

uszy kotka zaginając górną część rolki do środka. Kolejno naklejamy oczka, wąsy wycięte z 

gazety. Na końcu doczepiamy ogon z również z  gazety zwiniętej w rurkę i gotowe. 

 

Materiały: 

rolka po papierze toaletowym, czarna farba, oczy, gazeta, folia, klej Magik. 

 

 

 

Do zobaczenia, do jutra. Dobrej zabawy i miłego dnia       

https://www.youtube.com/watch?v=2JJ-pSJuG1w


 



KOTKI-PIĄTEK- 03.04.20R. 

 

TEMAT: CZYJE TO JAJKO? 

 

1. Piosenka na przywitanie: ,, Rączki robią klap, klap, klap”. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8  

 

2. Wyjaśnienie dzieciom znanych przysłów o jajku: 

- Jajko mądrzejsze od kury. 

- Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. 

- Od jajka do jabłka. 

- Jajko Kolumba. 

- Kura znosząca złote jajka. 

 

 

 

3. ,,Matematyczne zagadki”. Na pewno masz w domku jakąś kostkę do gry, będzie nam 

potrzebna w wykonaniu tego zadania. Poproś rodziców, żeby pobawili się z Tobą, 

rzucajcie kostką i liczcie razem ilość oczek. Liczba oczek będzie odpowiadała danej 

cyfrze, pod którą kryje się zagadka. Poproś mamę/tatę o jej przeczytanie.  

1) Jak nazywa się duży palec u dłoni? 

2) Wymień dwa pojazdy, posiadające tylko dwa koła. 

3) Którą dłoń podajemy na powitanie. 

4) Ile palców u  obu dłoni ma człowiek ? 

https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8


5) Ile dzieci dostanie jabłko, jeśli w koszyku jest ich 6 ? 

6) Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie równe boki? 

7) Która z liczb jest większa 5 czy 3 ? 

8) Ile to jest razem 3 i 3? 

9) Ile boków ma trójkąt? 

Trudne było dla Ciebie to zadanie, czy dałeś sobie z nim radę bezproblemowo?        

 

4. Ćwiczenie na pamięć: ,,Co można zrobić z jajkiem?” Porozmawiaj z mamusią/ 

tatusiem o zabawach albo potrawach, które można zrobić z jajka lub z jajkiem. 

 

5. Zabawa zręcznościowa ,,Kto doniesie”.  

Do tej zabawy będziesz potrzebować łyżeczkę oraz małą piłeczkę. Poproś rodziców o 

wyznaczenie trasy, po której musisz przenieść tą piłeczkę na łyżce. Zabawę powtarzacie 

trzymając łyżeczkę w lewej, a potem w prawej ręce, idąc wolno i szybko. Piłeczka nie 

powinna Ci upaść na podłogę. 

 

6. Karta pracy.  

 

 

Na dzisiaj to już koniec, miłego weekendu, odpoczywajcie       


