
16.04.2020r. Zwierzęta i ich dzieci. 

1. Na początku troszeczkę się poruszamy - ćwiczenia ruchowe - spacer zwierząt.  

Rodzic czyta wiersz podczas którego dziecko wykonuje odpowiednie ruchy. 

„Spacer zwierząt” Agata Giełczyńska 

Polną ścieżką piesek biegnie. 

Szczeka głośno w nocy, we dnie. 

Nie potrafi iść powoli, 

on zabawy się nie boi. 

(dzieci idą, kucając i trzymając się za kostki) 

Kaczka wesolutko człapie, 

już po chwili wodą chlapie. 

Krótkimi rusza nóżkami, 

pływa razem z kaczętami. 

(dzieci poruszają się, przeskakując z nogi na nogę) 

Źrebak raźno podskakuje, 

zmęczenia wcale nie czuje. 

Hen, przed siebie dalej gna, 

pędzi szybko niczym wiatr! 

(dzieci idą powoli, trzymając ręce za plecami i co jakiś czas wykonując skłony) 

Kurka nie śpieszy się wcale, 

ziaren szuka wytrwale. 

Spacerkiem się delektuje 

i na robaczki poluje. 

(dzieci idą na czworakach, wolno i spokojnie) 

Idzie dróżką kotek mały, 



czarne wąsy, ogon biały. 

Delikatnie łapki stawia, 

cichuteńko się zakrada. 

2. Proszę obejrzeć z dzieckiem film edukacyjny – Szukam mamy.    

https://youtu.be/E5bWIQo182c  

Proszę na podstawie obrazków przedstawionych poniżej lub własnych materiałów np. 

książeczek, porozmawiać z dzieckiem na temat zwierząt i ich dzieci.  

https://youtu.be/E5bWIQo182c
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3. Praca z obrazkiem - dziecko będzie doskonaliło umiejętności matematyczne.  

Proszę pokazać dziecku obrazek i podać nazwę zwierzęcia, zadaniem dziecka jest policzenie 

ile tych zwierząt jest. Można spytać czego jest więcej, czego jest mniej. 

http://p219.waw.pl/?attachment_id=15405


 

4.Owieczki – zabawa paluszkowa. Dzieci siedzą obok rodzica i naśladują jego ruchy do 

słów rymowanki. 

Owieczki -  Agata Giełczyńska 

Pięć owieczek w zagrodzie bryka (pokazujemy całą dłoń): 

jeden, dwa, trzy, cztery, pięć (liczymy na palcach). 

Nagle patrzcie, jeden znika (chowamy mały palec, pomagając sobie drugą ręką). 

Cztery owieczki w zagrodzie brykają (pokazujemy cztery palce): 

jeden, dwa, trzy, cztery (liczymy na palcach). 

Jedna odeszła, więc trzy zostają (chowamy serdeczny palec). 

Trzy owieczki małe: jeden, dwa, trzy (liczymy na palcach) 

idą razem na hale („kroczymy” palcami po przedramieniu drugiej ręki). 

Przez strumyk przeskoczą (zmieniamy rękę i „kroczymy” po drugim przedramieniu) 

i dalej wesoło kroczą (palcami „wspinamy się” na czubek głowy). 

A gdy dotrą na sam szczyt, całą trawę zjedzą w mig (drapiemy się po głowie)! 

http://p219.waw.pl/?attachment_id=15406

