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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 15.04.2020 r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Mieszkańcy wiejskiego podwórka 

 

1. Przygotowanie sylwet postaci zwierząt do teatrzyku cieni: słońce, kogut, 

dwoje dzieci, kot, pies, dwie świnki, baran, krowa, dwie kaczki, dwie gąski, dwa 

kurczaki, budzik. 

 

2. Zaproszenie do teatru. Bilety – kartoniki z różną liczbą figur 

geometrycznych (dla dziecka starszego mogą to być także kartoniki z liczbami). 

Rodzic lub dziecko zaprasza dzieci do teatru. Rozdaje bilety. Domownicy 

zajmują miejsca na krzesełkach oznaczonych w taki sam sposób jak bilety, które 

otrzymały. Organizator przypomina zasady zachowania obowiązujące podczas 

oglądania przedstawienia. Prosi o ich przestrzeganie. 

 

3. Inscenizacja wiersza A. Widzowskiej „Kogutek”. 
 

„Obudziło się słoneczko, 

zaświeciło tuż nad rzeczką 

i promyczkiem pac! kogutka. 

– Wstawaj, śpiochu! Piej! Pobudka! 

Dzieci wołają: – Wstawaj! 

Lecz kogucik oczy mruży, 

chciałby pospać trochę dłużej... 

– Niech zwierzęta zbudzi kotek, 

który słodko śpi za płotem. 

Kot przeciąga się na ganku. 

– Lubię miauczeć o poranku... 

Jak nie piśnie: – Miauuu! Pobudka! 

Na to przybiegł pies z ogródka.  

Warknął: – Słyszę kocie piski! 

Aż mi kość uciekła z miski! 

Hau! Hau! To najlepszy budzik, 
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nawet świnki śpiochy zbudzi! 

Świnki wyszły na podwórze. 

– My też chcemy śpiewać w chórze! 

Miauczki, szczeki, Kukuryki 

zamieniamy w śliczne kwiki! 

Wtem pojawił się kogucik. 

– Proszę więcej się nie kłócić! 

Kto jest mistrzem przebudzanek? 

Niech rozstrzygnie pan baranek! 

Baran rzekł:– Przestańcie skrzeczeć! 

Budzik może tylko beczeć! 

Beeee! I beeee! Każdego ranka,  

więc głosujcie na baranka! 

Przydreptała krówka w łaty. 

– Ja zamuczę! 

Kto jest za tym? 

Muuuu tak miłe jest dla uszka, 

że obudzi w mig leniuszka! 

Przyczłapały żółte kaczki, 

białe gąski i kurczaczki. 

Wszyscy chcą od rana gdakać, 

piszczeć, gęgać albo kwakać! 

Dość miał kogut tego krzyku. 

Zapiał głośno: – Kukuryyykuuu! 

Wiecie, kto nas będzie budzić? 

Zwykły elektryczny budzik.” 

 

Rodzic pyta: 

 Jakie zwierzęta występowały w przedstawieniu? 

 Jaki problem miały zwierzęta? 

 Jakie zdanie miały zwierzęta na temat porannej pobudki? 

 Jak zakończyła się ta historia?  

 Następnie dziecko kolejno wymienia ich nazwy.  

 

4. Praca z obrazkiem w kartach pracy nr 62- 63: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=64 

 

Dziecko: 

− ogląda obrazek, odszukuje i nazywa przedstawione na nim zwierzęta, 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=64
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− nazwy zwierząt dzieli na sylaby i wyróżnia pierwszą głoskę, 

− opowiada, co dzieje się na obrazku, 

− słucha tekstu czytanego przez rodzica, 

− nazywa i wskazuje domy zwierząt, 

− naśladuje głosy zwierząt z wiejskiego podwórka. 

 

5. Zabawy teatralne z użyciem sylwet zwierząt.  
Samodzielne odgrywanie scenek i prowadzenie monologów i dialogów   

z wykorzystaniem sylwet zwierząt. Dziecko wymyśla piosenki, które mogą 

śpiewać zwierzęta, rodzic zwraca uwagę na odpowiednią modulację głosu  

i poprawną budowę zdań.  

 

6. „Zagubione jajko”– ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem słomki  

i piłeczki pingpongowej. Na wdechu przenoszenie piłeczki (jajka) za pomocą 

słomki. 

 

Powodzenia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


