
ZABAWA SŁOWNO- MUZYCZNO- RUCHOWA ’’NA PODWÓRKU’’ 

Dziś wtorek(drugi dzień tygodnia),miesiąc kwiecień-widać jak pięknie 

robi się obok nas. Przyroda się ożywia, trawy się zielenią, pierwsze 

kwiaty kwitną, a w zagrodzie gospodarzy słychać odgłosy zwierząt 

domowych. Czy znacie ich nazwy? Czy potraficie je rozpoznać ?                 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw&vl=pl 

1. Zagadki.  Rodzic czyta, dziecko odgaduje:  
     Dobre ma zwyczaje,   ludziom mleko daje.( oczywiście- krowa) 

Po podwórku sobie chodzi i kurczęta żółte wodzi ( kura) 
W każdej wsi jest taki budzik. Który co dzień wszystkich budzi.( 
kogut).  
Teraz rozmawiamy na temat tych zwierzą : mama to kura lub 
kwoka a ‘’dzidziuś jej’’ to....... takie same pytania zadajemy na 
temat innych zwierzaków. 

2. A teraz posłuchajcie piosenki, którą będziemy się uczyć 

  Na podwórku ’’https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs 

SŁOWA; 

                Na podwórku na wsi  jest mieszkańców tyle,  

 że aż gospodyni  trudno zliczyć ile. 

 Ref.: Kury, gęsi i perliczki,  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. 

3.. Pamiętacie jakie zwierzątka występowały w piosence ..., co od 

rana słychać wszędzie( powtarzamy najpierw refren fragmentami) 



4. A teraz zabawa: ‘’ Ja mam pieska wabi się Dino, a wy kochane 

przedszkolaki? 

Rodzic  na kartce papieru ołówkiem rysuje szyję psa....’’Jedna kreska, 

druga kreska, narysuję zaraz pieska.( rysujemy dalej do słów). Krągły 

tułów, cztery nogi.  PIESEK gotów jest do drogi. Jeszcze ogon do 

machania, głowa ,uszy do słuchania, mały nosek, oczka dwa. Pies już 

biegnie, za nim Ja’’ dzieci starsze mogą same rysować ponownie do 

słów prowadzącej.. 

5. Ponownie posłuchajcie piosenki, może już refren zaśpiewacie. 

6. A teraz kolejna zabawa ‘’ Niespodzianka dla pieska ‘ 

Dla każdego dziecka rolka po ręczniku papierowym, kawałki włóczki 

Do rolki jest przymocowany koniec rozwiniętego kawałka wełny z 

narysowaną kością dla psa ( lub małą rolką papieru). Dziecko nawija 

wełnę na rolkę, obracając ją palcami dookoła własnej osi – piesek- dz 

stara się w jak najszybszym tempie zdobyć smakowitą kość.  

PRZY OKAZJI mówimy o kolorze, długości włóczki, porównujemy , 

mierzymy ,  segregujemy, liczymy 

7. A teraz czas na zabawę, dziś gimnastyka...z kim ? zobaczcie sami 

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

 

PROPONOWANE KARTY PRACY DO WYBORU :Dz 5,6 l- Kp.cz 4nr 9, 

litery i liczby,cz.2 nr 69,w, kolorowanka wodna kura i kurczęta ..dz 

młodsze kp.cz2,34-35 

 

 


