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Propozycje aktywności pod hasłem:
1.Zabawa plastyczna – Rysowanie kredkami ołówkowymi „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”.       
II Zabawy ruchowe „Na wiejskim podwórku”.

1.Zabawa plastyczna – Rysowanie kredkami ołówkowymi „Zwierzęta z wiejskiego 
podwórka”.                                                                                                                                     
Przebieg:
1.Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat zwierząt hodowlanych/żyjących na wiejskim podwórku.  
W oparciu o ilustrację (załącznik)
-Jakie zwierzęta widzisz na ilustracji?(koń, krowa, świnia, kura, kaczka, owa, pies, kot)
-Jakie odgłosy wydają te zwierzęta?(chrum-chrum,kwa-kwa, muuuuu, mee-mee, miau-miau, ko-ko)
-Jak nazywają się odgłosy wydawane przez te zwierzęta?(chrumkanie, miauczenie, szczekanie, 
muczenie, kwakanie)

2.Praca plastyczna:
Potrzebne materiały: kredki, kartki
Dziecko tworzy pracę plastyczną- rysuje zwierzę z wiejskiego podwórka( według instrukcji/ 
załącznik, lub według własnego pomysłu).
3.Oglądanie i omawianie z rodzicem powstałej pracy.                                                                          
4.Sprzątanie miejsca pracy.





II Zabawy ruchowe „Na wiejskim podwórku”
Przebieg:
1.Ilustrowanie ruchem treści opowiadania czytanego przez rodzica:
-Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo - marsz po pokoju , naśladowanie głosów 
ptactwa domowego:
• kury - ko, ko, ko
• indyki - gul, gul, gul
• kogut - kukuryku
- Zatrzymują się, machają skrzydłami - wykonywanie ruchów rękami.
- Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno - wykonanie skrętów szyi w prawą i lewą 
stronę.
- Kogut wskoczył na płot - wykonywanie podskoków obunóż.
- Gospodarz sypie ziarno - skłony w przód.
- Kaczuszki szukają ziarenek- chodzenie małymi kroczkami, kołysanie się na boki, co pewien czas 
wykonywanie skłonów tułowia w przód -zbieranie ziarenek- wyprost.
- Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko - przemieszczają się na 
czworakach.
- Zwierzęta żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek - przejście na czworakach po łóżku
- Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając - przejście do leżenia przodem, 
podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, spoglądanie raz w jedną, raz w drugą 
stronę.
- Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi bok - przechodzą z 
leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku.
- Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory - chód na czworakach, przejście przez "mostek" 
(jak wyżej)
- Kogut zasypia-dziecko w siadzie klęcznym, wykonuje skłon tułowia w przód, z dotknięciem 
głową kolan, kogut chowa głowę w piórka. Powolny wyprost,


