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1) „Stary Donald farmę miał” – zabawa ze śpiewem.

 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.

 Rozwijanie umiejętności śpiewania.

 Utrwalenie nazw zwierząt mieszkających na wsi.

 Wdrażanie do uważnego analizowania  prezentowanych treści.
Należy przygotować:

 nagranie piosenki „Stary Donald farmę miał” 
(https://www.youtube.com/watch?v=yit7PlRN7Yg)

 Posłuchaj uważnie piosenki i spróbuj ją zaśpiewać.
 Czy pamiętasz, jakie zwierzęta hodował na swojej farmie stary Donald? Spróbuj wymienić je  

w kolejności, w jakiej występowały w piosence (świnka, krówka, piesek, kury, kaczki, gęsi, ko-
tek).

„Kura i lis” – poranna zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.

 Rozwijanie sprawności ruchowej.
 Wyobraź sobie, że jesteś kurą. Rodzic jest lisem. Poruszaj się po pokoju w różne strony. Na ha-

sło: idzie lis, uciekaj do „kurnika” (wyznaczonego miejsca). Jeżeli uda ci się uciec przed „lisem”,
powtórzcie zabawę w ten sam sposób. Jeżeli „lis” cię złapie, zamieńcie się rolami – rodzic będzie
kurą, a ty lisem.

 Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!  

2) „Zwierzęta i ich dzieci” – oglądanie ilustracji i nazywanie zwierząt i ich młodych.

 Zapoznanie z nazwami młodych zwierząt z wiejskiego podwórka.
Należy przygotować:

 ilustracje przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka i ich dzieci (nie ma konieczności
drukowania ich).

 Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym zwierzęta z wiejskiego podwórka i ich dzieci.
 Spróbuj nazwać członków każdej zwierzęcej rodziny.

 kura – kurczę (kurczęta)

 krowa – cielę (cielęta)

 świnia – prosię (prosięta)

 klacz – źrebię (źrebięta)

 owca – jagnię (jagnięta)

 koza – koźlę (koźlęta)

 suka – szczenię (szczenięta)
 Które mamy mają tylko jedno dziecko? Które mamy mają więcej niż jedno dziecko?
 Posłuchaj krótkich wierszyków o zwierzęcych rodzinach. 

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


„Mamy i ich dzieci” – łączenie zwierząt z ich dziećmi.

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zwierząt tego samego gatunku.

 Doskonalenie umiejętności nazywania zwierząt i ich młodych.
Należy przygotować:

 Karty pracy przedszkolaka, Wiosna, s. 9 (czterolatki),

 „Pomóż dzieciom znaleźć ich mamy” – karta pracy (trzylatki).
 Czterolatki i trzylatki: Nazwij zwierzęta i połącz dzieci z ich rodzicami. Pamiętaj, aby łączyć 

obrazki jak najkrótszą i jak najprostszą kreską. 
Dokończ kolorowanie rytmu (czterolatki).

3) „Kura” – improwizacja ruchowa do muzyki klasycznej (Jean Philippe Rameau, La Poule)

 Kształtowanie umiejętności improwizowania ruchem do muzyki.
Należy przygotować:

 nagranie utworu „La Poule” 
(https://audiomuzofans.pl/kura-i-nie-tylko-klasyka-na-wesolo-wojtek-padjas/ –  proszę
wybrać dowolną interpretację z trzech pierwszych utworów),

 apaszka lub pasek bibuły.
 Improwizuj ruchem słyszany utwór. Wykorzystaj do tego apaszkę lub pasek bibuły.

„Kura i kurczęta” – praca plastyczna.

 Zachęcanie do wykonywania prac plastycznych.
Należy przygotować:

 białą kartkę z bloku technicznego,

 brązową i żółtą farbę,

 żółtą i pomarańczową kredkę lub flamaster.
 Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą kurę i jej kurczęta według zamieszczonego w załącz-

niku wzoru. Pomaluj dłoń brązową farbą i odbij ją na kartce papieru – powstanie z niej kura.
Umyj ręce. Zamocz palec w żółtej farbie i odbij go kilka razy na kartce – w ten sposób powstaną
kurczęta. Gdy farba wyschnie, dorysuj ptakom brakujące elementy przy pomocy kredek lub fla-
mastrów. Posprzątaj po skończonej pracy i umyj dokładnie ręce.

4) „Kwiecień plecień” – obserwacje pogody.

 Zachęcanie do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

 Wdrażanie do dokonywania obserwacji pogody.
 Jeśli jest to możliwe, wyjdź z rodzicami na spacer. Obserwuj pogodę, nie tylko dziś, ale także

przez cały weekend. Skończył się niedawno miesiąc marzec i przyszedł kwiecień. Zastanów się,
co może oznaczać powiedzenie „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”.
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