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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUP: „ŻABKI”, „PSZCZÓŁKI" 

DATA: 16.04.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 
 

Temat: W chlewiku 

 

Cele główne: 

•rozwijanie sprawności dłoni, 

• poznawanie prawidłowej artykulacji głoski g. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• wykonuje papierowe świnki, 

• wie, w jaki sposób prawidłowo ułożyć artykulatory przy głosce g. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 

 Zabawa z zastosowaniem rymowanki ,,Leciała osa". 

Dziecko powtarza rymowankę za rodzicem. 

Leciała osa do psiego nosa, pies śpi. 

Leciała mucha do psiego ucha, pies śpi. 

Leciała sroka do psiego oka, pies śpi. 

Przyleciał kruk, dziobem w bok stuk, pies hauu! 

 

Dziecko (pies) śpi na koniec rymowanki, pies goni rodzica. Złapany rodzic 

przyjmuje rolę śpiącego psa. 

 

 Zabawa dydaktyczna ,,W ulu”. 

Obrazki dla dziecka : czterech lub pięciu uli z kropkami od 1 do 5 żółte koła  

w czarne paski –  pszczoły. 

 

Dziecko układa i przykleja tyle kół (pszczół), ile ma kropek na ulu. Dziecko liczy 

głośno, ile jest pszczół. 
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 Zabawa przy III zwrotce piosenki , „Wiosna na wsi”. 

Będzie potrzebne Nagranie piosenki ,,Wiosna na wsi", kapelusz. 

Rodzic zakłada kapelusz, udaje gospodarza i śpiewa III zwrotkę piosenki, 

wykonując gest sypania ziarna. 

Idzie pan gospodarz, 

ciężki worek niesie, 

szur, szur, sypie ziarna, 

wszyscy głodni przecież. 

 

Dziecko udaje ptaka, przykucając i dziobiąc ziarna – stukając palcem wskazującym 

o podłogę. 

 Nauka III zwrotki piosenki ,,Wiosna na wsi”. 

Będzie potrzebne nagranie piosenki ,,Wiosna na wsi". 

Dziecko powtarza za rodzicem słowa kolejnych wersów III zwrotki. Razem  

z rodzicem śpiewają III zwrotkę i refren. 

 

II CZĘŚĆ DNIA 
 

Zajęcia 1. Przeznaczone dla dzieci z grupy: „Żabek” (3- latki) i „Pszczółek” 

(4-latki) 
 

 Rozwiązywanie zagadek. 

Będą nam potrzebne: obrazek/zdjęcie: świnki, chlewiku oraz, np.: kurnika, kury, 

stajni, konia. 

 

Po rozwiązaniu zagadki, dziecko wskazuje wśród obrazków, właściwe rozwiązanie 

zagadki. 

 

1) Po kąpieli błotnej świnki do niego wchodzą 

i wcale się nie martwią, że w nim nabrudzą. (chlewik) 

 

2) Każdy kojarzy ją z korytem. 

To zwierzę urocze, spokojne i skryte, 

różowe i czyste, a gdy spojrzysz na nie, 

powita cię zawsze uprzejmym chrumkaniem. (świnka) 
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 Zabawa muzyczno-ruchowa ,,Rolnik sam w dolinie” (melodia popularna). 

Osłuchanie się z melodią i tekstem piosenki, taniec z rodzicem. 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4 

 

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 

Hejże, hejże, hejże ha! 

Rolnik sam w dolinie. 

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę. 

Hejże, hejże, hejże ha! 

Rolnik bierze żonę. 

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 

Hejże, hejże, hejże ha! 

Żona bierze dziecko. 

Dziecko bierze nianię, dziecko bierze nianię. 

Hejże, hejże, hejże ha! 

Dziecko bierze nianię. 

Niania bierze myszkę, niania bierze myszkę. 

Hejże, hejże, hejże ha! 

Niania bierze myszkę. 

Myszka bierze serek, myszka bierze serek. 

Hejże, hejże, hejże ha! 

Myszka bierze serek. 

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole tabliczki mnożenia ani podzielenia. 

 

Zajecia1. Przeznaczone dla dzieci z grupy: ,,Żabek"(3-latki) 

Będą nam potrzebne wyprawka plastyczna, karta nr 9, klej. 

Karta nr 9: 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=18 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf 

(tutaj można wydrukować kartę ) 

 

Dziecko: 

− wypycha z karty nacięte obrazki świnek, 

− składa świnki według instrukcji tak, aby można było je postawić, 

− nazywa każdą z nich według własnego pomysłu. 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=18
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf
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Zajęcia1. Przeznaczone dla dzieci z grupy ,,Pszczółek"(4-latki) 

Będą nam potrzebne: wyprawka plastyczna, karta nr 25, kredki, klej, nożyczki, 

włóczka. 

Karta nr 25: 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=72 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf 

 

Dziecko: 

 wycina z karty, częściowo pokolorowane, rysunki świnek i kończą je kolorować 

na różowo, 

 składa świnki według instrukcji tak, aby można było je postawić (w stadzie), 

 przykleja świnkom ogonki z włóczki, 

 nazywa każdą z nich według własnego pomysłu. 

 

Zajęcia2. Przeznaczone dla obu grup. 

 Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 

prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski g. 

Będzie nam potrzebne lusterko dla dziecka. 

Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski g zwraca uwagę, aby 

przy głosce g nie wybrzmiewała dodatkowo głoska y. Dziecko powtarza za 

rodzicem głoskę g, kontrolując w lusterku pracę języka. 

Głoska g jest głoską tylnojęzykową, powstaje przez uniesienie i zwarcie tylnej 

części języka do podniebienia miękkiego. 

 Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej ,,Marsz dla 

wiosny”. 

 

Rodzic prezentuje wiersz i pyta dziecko:  

 Jakie zwierzęta chciały przywitać wiosnę? 

 W jaki sposób to robiły? 

 

Powtarza wiersz, a dziecko za nim fragment: Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię 

taką zna? 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf
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Idzie gąska po podwórku. 

Za nią gąski – jak po sznurku. 

Idą zgodnie i gęgają, 

za swą mamą powtarzają. 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

Mama gąska zagęgała, 

bo przywitać wiosnę chciała. 

Małe gąski też gęgały, 

wiosnę także witać chciały. 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

Nagle kogut ścieżką wąską 

przybiegł za ostatnią gąską. 

Gęgać nie potrafi wcale, 

za to pieje doskonale! 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

Nawet kotka, choć ciut głucha, 

też muzyków chce posłuchać. 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

 

 Zabawa ruchowa – Inspirowana tekstem wiersza. 

Dziecko chodzi po obwodzie dywanu i powtarza sylaby gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

 Ćwiczenia oddechowe Gęsi puch. 

Będzie nam potrzebne: Gęsie pióro. 

Rodzic pokazuje gęsie pióra, którymi wypychano dawniej poduszki. Dziecko 

kładzie je na wierzchu dłoni, wciągając powietrze nosem, wypuszczając ustami – 

starając się jak najdłużej utrzymać gęsie piórko w powietrzu. 



6 
 

 

III CZĘŚĆ DNIA 
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 Odszukiwanie motywu kogutów w łowickich wzorach ludowych.  

Rodzic prezentuje zdjęcia ze sztuką ludową, a w nich wzory łowickie. Dziecko ma 

za zadanie odszukać motyw koguta. 

 Zabawa z wykorzystaniem zmysłu dotyku Czarodziejskie pudełko. 

Będą nam potrzebne: figurki zwierząt żyjących na wsi, pudełko – Czarodziejskie 

pudełko. 

Dziecko ogląda figurki zwierząt, dotyka ich i je nazywa. Następnie rodzic 

umieszcza je w czarodziejskim pudełku. Zadanie dziecka polega na rozpoznaniu 

zwierzęcia za pomocą dotyku, podaniu jego nazwy i naśladowaniu odgłosu, jaki 

ono wydaje. 

 Nauka IV i V zwrotki piosenki ,,Wiosna na wsi”. 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci 


