
 Zajęcie na czwartek 16 kwietnia. 2020. 

Aktywność muzyczna. Zapoznanie Se słowami i melodią piosenki pt. Na podwórku koło bramy 

1. Zagadka – wprowadzenie w tematykę zajęć:
Zimą mieszkają za murkiem,
Latem rządzą podwórkiem.
Jedne szczekają, drugie gęgają,
Różne dźwięki wydają...
Jedne są duże, drugie malutkie,
Ale wszystkie bardzo milutkie...
(zwierzęta na wsi)

2. Wysłuchanie piosenki   https://youtu.be/vFf1UYE_gRU
I. Na podwórku, koło bramy,

Wiodły spory cztery mamy,
Każda woła, że jej dziecię,
Najładniejsze jest na świecie.

REFREN:  Mówi krowa – cielątko,
Mówi owca – jagniątko,
Mówi świnka – prosiątko,
A kobyłka- źrebiątko.

II. A tymczasem dziatek czwórka 
Już wymknęła się z podwórka
I na łące sobie hasa,
W lewo , w prawo,
Hej, hop SA SA.

REFREN:   Podskakuje cielątko,
                  A tuż przy nim jagniątko,
                   Podryguje prosiaczek,
                  Biega w kółko źrebaczek

https://youtu.be/vFf1UYE_gRU


III. A  z pobliskiej wbiegł zagrody,
Hałaśliwy kundel młody
I ogonem raźno machał
Poszczekując hau, hau, hau, hau..

REFREN:   oj umyka cielątko,
Oj umyka jagniątko,
Oj umyka źrebaczek
A na końcu prosiaczek
Hyc, hyc, hyc,
Hyc do mamy hyc

3. Pytania do dziecka 
4.  -O których zwięrzetach usłyszałaś w piosence?

- Gdzie mieszkają te zwierzęta?
- Wymień, co robiły?
- Czy potrafisz powiedzieć jak nazywają  się  zwierzęta - mamy  i ich dzieci?
- Dziecka której mamy nie ma na ilustracji?
- Jakie jeszcze inne zwierzęta widzisz? / gąskę z gąsiętami, kurę z pisklątkami itd. / 
-Przed kim uciekały małe zwierzęta, bo wbiegł na ich podwórko?

      5.  Ponowne wysłuchanie piosenki. 

6. Utrwalenie słów i próby samodzielnego śpiewania, jeśli dziecku  podobała się piosenka. 

2.Aktywność ruchowa. Zestaw ćwiczeń z gazetą. 

 Gazety, Część wstępna. • Czynności organizacyjno-porządkowe. Dziecko wchodzi  po pokoju  i 
porusza się w dowolny sposób, ostrożnie, między rozłożonymi gazetami. Na polecenie zatrzymująe 
się i  podnosi gazetę. 

 • Zabawa ożywiająca. Dziecko  biega z potrząsaniem gazetami trzymanymi oburącz w górze. Na 
mocne klaśnięcie  i zapowiedź: Burza, zatrzymuje  się i – przyjmuje  dowolną pozycję – chroni się 
przed zmoknięciem, wykorzystując gazetę. 

 • Stoi  w rozkroku, trzymając oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód wymachuje gazetą w tył i
w przód. Po kilku ruchach prostuje się i potrząsa gazetą w górze

. • Wykonuje klęk podparty, dłonie mają na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz – przy 
zgiętych w łokciach rękach opadają tułowiem w przód, dotkają gazety brodą i powracają do pozycji 
wyjściowej. 

 • W leżeniu przodem – unosi gazetę  trzymane za końce oburącz (ręce zgięte w łokciach, 
skierowane w bok), dmucha na gazety i wprowadzają je w ruch. 

• Kładzie  gazety na podłodze, zwijaj  je po przekątnej w rulonik i przeskakuje przez nie bokiem z 
jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego (łącząc się w dwójki, trójki – dzieci układają 
ruloniki jeden z drugim i kolejno wykonują skoki, zachowując odstępy). • W staniu, ruloniki trzyma 



• Odtwarzanie figur geometrycznych. Dziecko biega  w różnych kierunkach, na sygnał  układ znaną 
figurę geometryczną  

• Ugniata gazete  tak, aby powstała kulka (piłki) – rzucaj kulkami i chwytaj  je w miejscu, w chodzie,
w biegu; rzuca i chwyta , wykonując dodatkowe zadania, np.: przed chwytem wykonuje klaśnięcie, 
dotyka  ręką podłogi, robi rękami młynek, wykonuje obrót itp.

 • W leżeniu przodem, na brzuchu – przetacza  kulkę  z ręki do ręki, podrzucają kulkę  oburącz, 
jednorącz.

• Maszeruje z kulką na głowie i tworzą dwa szeregi oddalone od siebie o 5 lub 6 kroków. • 
Ćwiczenia korektywne i uspokajające. Dziecko maszeruje we wspięciu na palcach, z kulką na 
głowie, i przechodzi do siadu skrzyżnego.

 • W siadzie skrzyżnym – wykonuje  skręty głową w prawo, w tył i w lewo, w tył.

 • W siadzie podpartym, kolana mają rozchylone, kulki położone między stopami – podrzucają kulki
stopami, chwyta  rękami.

 • W marszu, kulki trzymane w dłoni (prawej, lewej) – ćwiczenie oddechowe – wykonuje wdech 
nosem i próbuje  zdmuchiwać kulki z dłoni. 

• Czynności porządkowe: odkład  kulki na wyznaczone miejsce.


