
Plan propozycji aktywności dla Rodziców  

Temat kompleksowy: „ Wiejskie podwórko”  

na dzień 06.04.2021r. 

Wtorek: 

 

 Fizyczny obszar rozwoju dziecka:  

 

GIMNASTYKA CODZIENNA:  

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

 
Pobyt na powietrzu: w ciągu każdego dnia zachęcamy do dowolnej aktywności ruchowej 

dzieci na dworze. 

Czas bajki i odpoczynku: w ciągu każdego dnia zachęcamy do wspólnej chwili odpoczynku i 

relaksu przy muzyce relaksacyjnej, czy czytanej przez Rodzica bajce. 

 
 

Emocjonalny rozwój dziecka: 

Społeczny rozwój dziecka:  

 

Wyznaczenie dyżurów - kto wynosi dziś śmieci, kto nakrywa do stołu.  

Zabawa ćwicząca samodzielność: Nakrywanie do stołu: sztućce, składanie 

serwetek, sprzątanie po posiłku. 

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 

Film edukacyjny „Wiejska zagroda”  

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

 
Ćwiczenia ortofoniczne: 

" W zagrodzie Małgosi"- bajka ortofoniczna E. Michałowskiej- słuchanie bajki, dzieci 

naśladują głosy zwierząt z wiejskiego podwórka w miejscach, w których Rodzic przerywa 

recytację: 

 

Wieczorem w zagrodzie ciocia Małgosi 

każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: Hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: Miau, miau, miau. 

Kura gdacze: Kod, ko, dak. 

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: Gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U


Owca beczy: Be, be, be. 

Koza meczy: me, me, me. 

Indor gulgocze: Gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: Mu, mu, mu. 

Konik parska: Prr, prr, prr. 

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr. 

I tak gra orkiestra ta gra, 

aż Małgosia jeść im da. 

 

Piosenka „Stary Donald”   

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA 

1. Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

A na tej farmie krowę miał ija, ija o! 

Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

 

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

krowa mu – mu – mu, mu, mu. 

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

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

 

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

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

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

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

8. ... 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. 

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

 

Filmy edukacyjne „ Zwierzęta na wsi” oraz „ Co nam dają zwierzęta”  

 
https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4 

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4
https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4


 



 


