
Grupa XIV JEŻYKI

Wtorek 06.04.2021r.

Blok tematyczny: Praca rolnika

Temat: Z wizytą u babci i dziadka na wsi

1. „Stary Donald farmę miał” - przypomnienie piosenki. Doskonalenie pamięci słuchowej.

https://www.youtube.com/watch?v=yit7PlRN7Yg

2. „Na wsi u dziadków” - rozmowa na temat bezpieczeństwa na wsi oraz obowiązków związanych

z posiadaniem zwierząt. Dzieci przyjrzycie się ilustracji oraz odpowiedzcie na pytania rodziców:

- Czy byliście kiedyś na wsi?

- Jakie zwierzęta można tam spotkać?

- Na co trzeba zwracać uwagę, gdy podchodzi się do zwierząt?

- Czy można podchodzić do zwierząt od tyłu, straszyć je?

3. „Jarzynowy wóz” - nauka słów piosenki, zapoznanie dzieci z melodią. Inscenizacja ruchowa do

słów piosenki. 

Piosenka: http://uciocimariolki.pl/piosenka-jarzynowy-woz/

Tekst piosenki, elementy ruchu:

Ref. Jechał, jechał wóz, (kręcimy kółka dłońmi z boku ciała)

 smaczne rzeczy wiózł  (masujemy brzuch ruchem okrężnym)

Tur, tur, tur turkotał, (kręcimy kółka dłońmi z boku ciała)



smaczne rzeczy wiózł (masujemy brzuch ruchem okrężnym)

1.Tu marchew czerwona, (rysujemy w powietrzu podłużny kształt)

kapusta zielona, (rysujemy w powietrzu koło)

rzodkiewek różowe kuleczki, (zaciskamy pięści, wyciągamy je do przodu)

w słonecznym kolorze słonecznik (rysujemy w powietrzu bardzo duże koła)

Ref. Jechał, jechał wóz, (kręcimy kółka dłońmi z boku ciała)

 smaczne rzeczy wiózł  (masujemy brzuch ruchem okrężnym)

Tur, tur, tur turkotał, (kręcimy kółka dłońmi z boku ciała)

smaczne rzeczy wiózł (masujemy brzuch ruchem okrężnym)

2. Tu strączek fasoli (poruszamy dłońmi opuszczonymi wzdłuż ciała)

i bobu do woli (poruszamy naprzemiennie rękami w kierunku ust)

szpinaku zielona tam fura (układamy dłonie na kształt stożka) 

i burak pąsowy jak burak (zaglądamy do złożonych w muszelkę dłoni)

Ref. Jechał, jechał wóz, (kręcimy kółka dłońmi z boku ciała)

 smaczne rzeczy wiózł  (masujemy brzuch ruchem okrężnym)

Tur, tur, tur turkotał, (kręcimy kółka dłońmi z boku ciała)

smaczne rzeczy wiózł (masujemy brzuch ruchem okrężnym)

4. „Ile mam tu figur?” - zabawy w tworzenie zbiorów matematycznych.

Znacie już takie figury geometryczne, jak koło, kwadrat, trójkąt. Narysujcie starannie figury geometryczne, 

pokolorujcie je oraz wytnijcie. Następnie wykonajcie polecenia rodziców: 

• Podzielcie wasze figury tak, aby w każdej grupie były te same figury

• Ile jest trójkątów, kół, kwadratów? 

• Teraz podzielcie figury ze względu na ich kolory

• Ile jest figur czerwonych? Żółtych? Niebieskich? Itp. 

5.  „Jak  powstaje  chleb?” -  zachęcamy  do  obejrzenia  krótkiego  filmu  edukacyjnego  pt.  „Jak

produkowany jest chleb?” - zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba.

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA



Propozycje zabaw na popołudnie: 

• „Wiejska zagroda” – zabawa plastyczna, lepienie z plasteliny zwierząt. Rozbudzanie 

wyobraźni dziecięcej, doskonalenie małej motoryki

• „Zgadywanki” 

Dobre ma zwyczaje – ludziom mleko daje. (krowa) 

Zawsze blisko krowy i ogonem miele, każdy już odgadnie, bo to przecież… (cielę) 

W nocnej ciszy łowi myszy. (kot) 

Długi ma ogonek, oczy – jak paciorki, gdy zobaczy kota – ucieka do norki. (mysz) 

Ma długie uszy, futerko puszyste. Ze smakiem chrupie sałaty listek. (królik) 

Dzięki niej na zimę masz czapkę i szalik. Gdy w góry pojedziesz, ujrzysz ją na hali. (owca) 

Chodzi po podwórku i grzebie łapami, mówią o niej ptak domowy, nazwijcie ja sami. (kura)

• „Jakie to zwierzę?- zabawa ruchowa z elementem pantomimy. Rodzic naśladuje zwierzę, a 

zadaniem dziecka jest odgadnięcie, później następuje zmiana ról. 

          

Pozdrawiamy, 

Nauczycielki grupy XIV 


