
Witajcie KRASNOLUDKI 

 

Na początek troszkę się poruszamy, a więc wstajemy z kanapy i zapraszamy całą 

rodzinę do zabawy.  Poniżej znajdują się nasze muzyczne propozycje gimnastyki: 

„NAJPIERW SKŁON” 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 

A dla przypomnienia dokładamy jeszcze troszkę ruchu: 

 

„RÓWNOWAGA” 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

„DUŻY I MAŁY SKOK” 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

A teraz zapraszamy Was do zapoznania się z nową piosenką tym razem związaną  

z wiejskim podwórkiem. Usiądźcie wygodnie z całą rodziną posłuchajcie nowej piosenki. 

Poniżej znajdziecie link do tej piosenki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs&amp=&t=18s 

 

Po wysłuchaniu utworu prosimy, aby każdy z Was spróbował wymienić nazwy 

wszystkich zwierzątek, które się pojawiły w piosence. Czy pamiętacie jakie dźwięki wydają te 

zwierzęta i ptaki?  

A teraz drogie KRASNOLUDKI mamy wielką prośbę spróbujcie wraz z rodziną 

nauczyć się tej piosenki.  Poniżej zamieszczamy tekst, który ułatwi Wam to zadanie. 

 

„Na podwórku” 

I. Na podwórku na wsi 

jest mieszkańców tyle, 

że aż gospodyni 

trudno zliczyć ile. 

 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki, 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs&amp=&t=18s


i indyki, i indyczki. 

Jest tu kwoka z kurczętami, 

mama kaczka z kaczętami. 

Piękny kogut Kukuryk 

i kot Mruczek, 

i pies Bryś. 

   Więc od rana słychać wszędzie  

   kukuryku, kwa, kwa, gę, gę, 

     hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul – 

podwórkowy chór. 

 

II. Koń kasztanek w stajni, 

a w oborze krowa, 

tam w zagrodzie owce 

i brodata koza. 

 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki…itd. 

 

III. A tu są króliki: 

i duże, i małe, 

łaciate i szare, 

i czarne, i białe. 

 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki… itd. 

 

Zabawa 1. „Jakim zwierzątkiem jestem?” 

Zabawa muzyczno - ruchowa przy piosence. Dziecko wciela się w wybrane zwierzę  

i porusza po wyznaczonym miejscu. Gdy usłyszy nagranie piosenki, w dowolny sposób tańczy. 

Gdy nagranie milknie, znowu naśladuje wybrane zwierzę. Zadaniem rodziny jest odgadnięcie 

w jakie zwierzątko zmieniło się dziecko. 

A po wspólnej zabawie zapraszam do obejrzenia filmiku edukacyjnego o zwierzętach 

na wsi, posłuchajcie odgłosów, jakie wydają: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U


Zabawa 2. „Co to za zwierzę?” – zagadki dźwiękowe 

 

Drodzy rodzice prosimy opuście swoim dzieciom poniższe nagranie ale tak, aby dziecko 

nie widziało monitora komputera. Zabawa polega na tym, aby dziecko jak najwięcej odgarnęło 

zwierząt  po wydawanych przez nich dźwiękach.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE 

 

 

Zabawa 3.  „Jakie to zwierzę?” 

Zabawa polega na wypowiadaniu nazwy zwierząt (sylabami), które pojawiły się  

w powyższym nagraniu, a zadaniem dziecka będzie podanie pełnej nazwy (np. ku-ra – kura, 

kro-wa – krowa itd.) Życzymy udanego odgadywania. 

Drodzy Rodzice kiedy skończycie się bawić prosimy obejrzyjcie to nagranie wspólnie 

z dziećmi i wskażcie im na ekranie wyświetlające się nazwy zwierząt (możecie zatrzymać 

nagranie, przeczytać jeszcze raz ten wyraz wskazując poszczególne litery oraz spytać się 

dziecka na jaką literę zaczyna się to słowo). 

 

 

Zabawa 4.  „Krowa” – ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej 

Do tej zabawy potrzebne nam będzie:  

• 2 obrazki krowy 

• 2 komplety łat 

• kartka  

• klej 

• nożyczki 

 

Pierwszy obrazek krowy z naklejonymi łatami wieszamy w widocznym miejscu. 

Następnie prosimy, aby ktoś z dorosłych omówił z dzieckiem nazwy poszczególnych części 

ciała zwierzęcia. Wskazuje, gdzie znajdują się łaty.  

Następnie dziecko wycina i przykleja łaty na swoim obrazku krowy według wzoru oraz 

koloruje cały obrazek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE


 

 

 

 

 

 



https://www.e-kolorowanki.eu/zwierzeta/kolorowanka-krowa-1/ 

https://www.e-kolorowanki.eu/zwierzeta/kolorowanka-krowa-1/


Zadanie grafomotoryczne. Połącz kropki i pokoloruj. 



Na  zakończenie proponujemy wykonanie gry planszowej pt. „Krowie łaty” 

  

Do zabawy będzie nam potrzeba poniższa plansza z krówką – można ją odpowiednio 

powiększyć . 

 

https://www.dzieckiembadz.pl/2018/03/krowie-aty.html 

 

Do gry potrzebne będą nam oprócz planszy jeszcze: kostki do gry lub kartonik  

z cyframi (lub kropkami tak jak w kostce), łaty, które możecie zrobić z czarnego papieru, krepy 

lub plasteliny albo innej masy plastycznej (można też wykorzystać łaty z poprzedniej zabawy). 

Planszę laminujemy łaty formujemy. Osoby biorące udział w grze po kolei rzucają kostką i 

nakładają na planszę tyle łat, ile oczek wskazuje kostka. Szablon możecie wykorzystać również 

do stworzenia pracy plastycznej. 
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