
TEMAT TYGODNIA:  

WIELKANOC 

06 kwietnia- wtorek 

GRZEŚ POLUBIŁ WIEŚ 

Zajęcia ruchowe 

Drodzy Rodzice i Dzieci! 

Za nami pierwszy tydzień pracy zdalnej podczas której dzieci dużo 

dowiedziały się o tradycji Świąt Wielkanocnych.  

Dziś chciałybyśmy przybliżyć Wam wiedzę o wsi i jej mieszkańcach. 

Zacznijmy zatem od zabawy dydaktycznej Kogo spotykamy na wsi? rozwijającej 

także percepcję słuchową.  

Postarajcie się wsłuchać i odgadnąć nazwy i odgłosy usłyszanych zwierząt  

z gospodarstwa rolnego. Zwróćcie także uwagę na otoczenie i tło, na którym 

pojawiają się zwierzątka. To obraz polskiej wsi (dużo zieleni, zwierzęta, 

zabudowania gospodarskie, niskie, jednorodzinne domki, pola, pojazdy rolnicze). 

1. Kogo spotykamy na wsi?  

https://www.youtube.com/watch?v=hO2a3KUBuzE 

Obraz wsi różni się od obrazu każdego miasta, także Radomia. Pamiętacie? 

Radom to miasto, w którym mieszkamy. Spróbujcie Waszym Rodzicom 

wymienić kilka takich różnic. 

Czas na trochę ruchu przy muzyce. Zamienimy się w koniki… 

2. Koniki -zabawa ruchowa do piosenki. 

Dziecko biega truchtem po pokoju w rytmie i tempie słyszanej muzyki. Co 

jakiś czas ruch zostaje wstrzymany. Zatrzymuje się i wykonuje czynności  

z tekstu piosenki: tupie, stuka i skacze. 

Noga goni nogę  

Biegają koniki 

Stukają kopytka 

W rytm muzyki 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup 

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk 

https://www.youtube.com/watch?v=hO2a3KUBuzE


Konik skacze sobie: hop, hop, hop 

Koniku w drogę! Wioooooooooooo! 

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

Zabawę można wykonać w trudniejszej wersji, trzymając dziecko za obie rączki 

i   wykonując w kole kroki cwału bocznego (przystawiamy nogę do nogi)  

ze zmianą kierunku przy kolejnej zwrotce. 

3. Kurczątka – zabawa doskonaląca szybką reakcje na sygnał. 

Dziecko zamienia się w kurczątko. Na hasło : kurczątka rozbiega się  

po pokoju, a na hasło: lis – zatrzymuje się i stoi nieruchomo do momentu 

usłyszenia ponownie hasła: kurczątka.  Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE 

 

Zachęcamy Was do obejrzenia bajki edukacyjnej o piesku, który szukał 

swego domku. Dzięki niej utrwalicie sobie, jak nazywają się domy zwierząt  

z gospodarstwa. Pamiętajcie kochani, że także i te zwierzątka, wymagają  

z naszej strony dużo troski i opiekuńczości. 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

W wolnej chwili chętnym dzieciom, proponujemy pokolorowanie 

poniższej kurki. 

Nie zapomnijcie o spacerze na świeżym powietrzu w celu dotlenienia organizmu! 

Może z lornetką i lupą? 

Całuski!!!  

p. Ola, p. Ewa 

https://www.youtube.com/watch?v=qjPRAGyeYJA
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


 


