
MATERIAŁY DO PRACY Z DZIECKIEM 

TEMAT TYGODNIA: Wiosna na wsi (14.04-17.04.2020) 

1.Osłuchanie z piosenką  „ Cocia Tecia” – ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE - rozmowa na temat treści, 

śpiewanie refrenu.   https://www.youtube.com/watch?v=fSSRwIAQIcE     

2. Zabawa” Zwierzęta z wiejskiego podwórka” 

Dziecko losuje obrazek zwierzątka, nazywa je, dzieli jego nazwę na sylaby (głoski) oraz naśladuje 
odgłos, jaki wydaje to zwierzę. 

 

(Obrazki do zabawy) 

 



3..Dopowiedz i zrób – zabawa z rymami. 

 

Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiadają dzieci. Dzieci wykonują 

czynność, o której jest mowa w zdaniu. 

Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 

Powiedz: króliczki i nadmij … policzki.  

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka. 

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy. 

4. Wykonanie kart pracy do wyboru 

 

5.Zagadki pantomimiczne –  „Odgadnij jakim jestem zwierzątkiem?” – raz rodzic, raz dziecko pokazuje 
jakim jest zwierzątkiem – staramy się, aby były to wiejskie zwierzątka, a reszta domowników stara się 
odgadnąć. Jeżeli będzie trudność, można wprowadzić małą podpowiedź z odgłosem zwierzątka. 

6.Ćwiczenia  z gazetami  
- Dzieci stoją w rozkroku, nogi wyprostowane, trzymają oburącz gazetę - wykonują skłony; 
- Kładą gazetę na głowie, maszerują po kole we wspięciu na palcach; 
- Dzieci wkładają gazetę między kolana i wykonują podskoki w miejscu; 
- Siad klęczny, przed kolanami gazeta – kładą dłonie na gazecie, odsuwają ją jak najdalej i przysuwają 
do siebie (naśladują zasuwanie i odsuwanie szuflady); 
- „Karuzela” – siadają na gazecie, kręcą się w kółko odpychając się rękami i stopami; 
- Dzieci leżą na brzuchu – unoszą gazetę trzymaną oburącz za końce, dmuchają w gazetę tak, by 
wprawić ją w ruch; 
- Stają w rozkroku, nogi wyprostowane, wykonują skłon w przód, przesuwają gazetę pomiędzy 
stopami naśladując mycie podłogi; 
- Dzieci zgniatają gazetę w kulkę, podrzucają ją i próbują złapać; 
- Siadają na dywanie, kładą kulkę na dłoni i próbują zdmuchnąć; 
- Kładą się na plecach, nogi ugięte, przekładają kulkę pod plecami, nad brzuchem; 
- Siadają i chwytają kulkę stopami, kładą się na plecach, przekładają kulkę za głowę; 
- „Bitwa na śnieżki” 

7.Zabawy z gazetami https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk 
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8.Proponujemy wykonanie wiejskiej zagrody lub stajni z pudełka po butach. Będzie w niej 

można ustawiać figurki zwierząt, które dzieci mają w domu lub  ulepić zwierzątka z plasteliny 

czy wyciąć z tektury. (Poniżej kilka przykładów) 

 

 

 

 

9. Długi, krótki- ćwiczenia w mierzeniu długości 

Ćwiczenia, których można  użyć do rozwijania pojęcia stałości długości to manipulacje paskami 
papieru, wstążkami, sznurkami.  

1. Dziecko ma przed sobą kilka sznurków różnej długości. Zadaniem dziecka jest próba 
odgadnięcia – za pomocą obserwacji – który ze sznurków jest najdłuższy, a który – najkrótszy. 
Następnie dziecko porównuje sznurki i sprawdza, czy udzielona odpowiedź jest poprawna. 

2. Rodzic kładzie przed dzieckiem dwie tasiemki , sznurki lub paski bibuły tej samej długości i 
zadaje mu pytania  odnośnie długości dwóch przedmiotów. 



 

Czy obie tasiemki mają taką samą długość? 

 

Czy teraz tasiemki mają taką samą długość? 

Jak można udowodnić że tasiemki są  tej samej długości? 

 

Podobne doświadczenie z drogą zrobioną z klocków 

 

Jak można udowodnić że drogi są  tej samej długości? 

(Drogi mają taką samą długość, bo nadal są to te same trzy klocki, tylko inaczej ułożone). 

Następnie dziecko niech samo   zmienia kształt jednego z przedmiotów , a drugi zostawi 
rozprostowany dla porównania. 

3. Mierzenie długości za pomocą stóp i kroków. Dorosły i dziecko  mierzą w ten sposób  długość 
dywanu, korytarza, pokoju .Rozmowa na temat różnic w pomiarach, które wynikają z  różnic 
w długości stóp i wzrostu.  

4. Oglądanie narzędzi do mierzenia: centymetr krawiecki , linijka, miarka stolarska. Rozmowa na 
temat wyglądu i przeznaczenia, szukanie podobieństw 

5. Dzieci przy użyciu narzędzi dokonują pomiaru  stolików, dywanu, książek, zabawek, 

mierzą domowników - obwód głowy, w pasie, wzrost. 

http://3.bp.blogspot.com/-4MHu8Mj3IAQ/WHY2V0ezuAI/AAAAAAAABFY/9SW33KUIwusFAna90GM6mY6jMlN9ywTbACK4B/s1600/wst%C4%85%C5%BCeczki+proste.jpg
http://1.bp.blogspot.com/--WhV15KjijI/WHYK8pw-lYI/AAAAAAAABE8/A06QGUoWYwIMNPLJfzoWazXjX6yJWY1RwCK4B/s1600/wst%C4%85%C5%BCeczki.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-vcv9KN-W8gQ/WDQ45QA40NI/AAAAAAAABCU/UoVnNq_YtzkkmZ8PKYn3QMevazQuxbjKACK4B/s1600/DSCN8184.JPG




 



11.Rymujące się słowa . 

Znajdź na podwórku wszystkie przedmioty, rośliny i zwierzęta, których nazwy rymują się ze słowem 

skóra. (Odp. Kura, góra, chmura, rura, dziura, fura ) 

 

 
 



12. Co nam dają zwierzęta – zabawa  Smakujemy i dotykamy 

 

Wspólne oglądanie produktów, które pochodzą od zwierząt np. Jajka, ser, jogurt, miód, 

mleko, wełna, pióra.  Następnie dziecko zasłania oczy i za pomocą zmysłu smaku lub dotyku 

rozpoznaje poszczególne produkty. 

 

 
 



13.Dziecko układa historyjkę wg kolejności zdarzeń 

 



14. Rozwiązywanie zagadek słownych o zwierzętach  

 Zagadka to będzie niedługa: wlazł sobie na płotek i mruga. (kot) 

Tłusta i różowa, w chlewiku się chowa. (świnia) 

• Najwierniejszy to przyjaciel domu i człowieka. Dobrym ludziom chętnie służy na złych 

warczy, szczeka. (pies) 

• Swym barwnym grzebieniem, czesać się nie może. Budzi ludzi codziennie, gdy świta na 

dworze. (kogut) 

• Choć się zielonej trawy naje, to białe mleko daje. (krowa) 

• Cztery kopytka, rogi i bródka...Już wiesz, kto wyjadł kapustę z ogródka. (koza) 

 

 

 

KARTY PRACY DO WYBORU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 



 





 



 







 





 



 

 

 

 

 

 

  

        

 


