
 

Praca dla chętnych w tygodniu od 14 do 17 kwietnia 2020r. 

 

1. Zadanie  

Proszę przygotować słoiki z roztworami farb: żółtej, czerwonej i niebieskiej oraz puste słoiki. Mieszamy 

farby (jeśli nie mamy farb, możemy to zrobić za pomocą kredek, mazaków. 

• mieszamy żółtą i niebieską (otrzymujemy zieloną) 

• niebieską i czerwoną (otrzymujemy fioletową) 

• czerwoną i żółtą (otrzymujemy pomarańczową) 

• Możemy mieszać różne kolory, niech dziecko samo zdecyduje i zobaczy jaki powstanie kolor. 

(Farby możemy wykorzystać przy następnych zadaniach) 

 

2. Opowiadanie „ Dzień dobry zwierzątka”- zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy 

mowy – Rodzic czyta, dziecko wykonuje określone w tekście zadanie. 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w kurniku na grzędzie 

(oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej stronie), krowa i koń w oborze (unoszenie 

języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego), a piesek w budzie (język w przedsionku 

jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów). 

Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i wysuwanie języka nie 

dotykając o zęby), rozejrzał się po podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, przy szeroko otwartych 

ustach), wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) i głośno zapiał - kukuryku!! 

Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - ko!! Na śniadanie kurki zjadły ziarenka 

(chwytanie ziarenek ryżu preparowanego wargami). 

Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!! Pobiegał w koło podwórka (usta szeroko otwarte, 

oblizywanie warg ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwanie szerokiego 

języka do brody). 

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!! Wypił mleczko z miseczki (wysuwanie 

języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki). 

W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do przodu jak przy samogłosce u). 

Krowa zaryczała - muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, kląskanie). 

A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzień dobry). 

 

3. Piosenka „Miała baba koguta” – można się przy niej pobawić podczas porannych ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=EM9a57qUuq4 

 

4. Zabawa ruchowa do wykorzystania podczas ćwiczeń porannych. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w&t=53s 

https://www.youtube.com/watch?v=EM9a57qUuq4
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w&t=53s


5. Karty pracy 

 

 



 

 

6. Masażyk 

Na podwórku wielki gwar, 

Piesek szczeka – Hhau, hau, hau. 

Kura dziobie: 

Dziób, dziób, dziób. 

Owca biegnie: 

Tup, tup, tup. 

Baran rogi ostrzy swe, 

 

Świnka w błocie pławi się.\ 

Konik kłusem biegnie w dal, 

 

Kotek miauczy: 

- Miau, miau, miau. 

 

Rodzic (na plecach dziecka):  

przesuwa dłońmi po plecach,  

wykonując ruchy rozcierające,  

trzy razy lekko uderza w plecy,  

trzy razy uderza w plecy palcem 

wskazującym, poruszając palcami, przesuwa 

dłońmi po plecach, przesuwa poziomo po 

plecach zewnętrzną stroną dłoni,  

rysuje pięściami spiarale,  

uderza rytmicznie dłońmi: raz prawą,  

raz lewą,  

głaszcze plecy. 

 



7. Tekst piosenki „Stary Donald” 

 

Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

A na tej farmie krowę miał ija, ija o! 

Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

 

... świnkę miał ija, ija o! Świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; 

krowa mu – mu – mu, mu, mu. 

... pieska miał, ija, ija o! Piesek hau – hau - hau, hau, hau; 

świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; krowa mu – mu - mu, mu, mu 

 

... kury miał, ija, ija o! Kury ko – ko – ko, ko, ko; ... 

... gąskę miał, ija, ija o! Gąska gę – gę – gę, gę, gę; ... 

... kaczkę miał, ija, ija o! Kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; .... 

... owce miał, ija, ija o! Owce be – be – be, be, be; … 

... kotka miał, ija, ija o! Kotek miau – miau – miau, miau, miau; 

owce be – be – be, be, be; kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; 

gąska gę – gę – gę, gę, gę; kury ko – ko – ko, ko, ko; 

piesek hau- hau- hau, hau, hau; świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; 

Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

Stary Donald farmę miał ija, ija o! Ija, ija o! 

 

8. Kilka ciekawostek o zwierzątkach 

- Krowa może iść po schodach w górę, ale nie w dół. 

- Zabarwienie futra krowy jest jak ludzkie odciski palców – nie ma dwóch jednakowych krów. 

- Większość krów daje więcej mleka, gdy słucha muzyki i spędza około 8 godzin na jedzeniu. 

- Lochy są bardzo troskliwymi matkami, rodzą około 11 prosiąt. 

- Świnie są obdarzone doskonałym węchem, porównywalnym z psim. 

- Świnie lubią przytulać się do siebie. 

- Koniom wystarczą niespełna 3 godziny snu na dobę, w stadzie nigdy nie śpią wszystkie. Zawsze 

czuwa przynajmniej jeden i alarmuje o niebezpieczeństwie. 

- Klacze rozpoznają swoje źrebie po zapachu. 

- Na świecie jest więcej kur niż ludzi. 

- Kury mają 7 różnych grzebieni. 

Jeśli masz ochotę, możesz wyszukać innych ciekawostek. 


