
MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „MOTYLKI” 6–LATKI  
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OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek  

 

Temat: Na podwórku. 

 

Cele główne 

 rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały, 

 rozwijanie sprawności manualnej,  

 poznawanie nowej techniki plastycznej. 

 

1. Zapoznanie z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są 

zwierzęta; wyjaśnienie ich znaczenia przy pomocy rodzica. 

 

Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. 

Zapomniał wół, jak cielęciem był. 

Koń ma cztery nogi i tak się potyka. 

Pasuje jak wół do karety. 

Nie kupuj kota w worku. 

 

Rytmizowanie wybranego przysłowia; ilustrowanie go ruchem według pomysłów 

dziecka. 

 

2. Zabawa ruchowa z elementem ortofonicznym – Głosy zwierząt.  

Rodzic przygotowuje obrazki zwierząt. 

Dziecko porusza się po pokoju w rytmie dowolnego instrumentu muzycznego. Na 

przerwę w grze rodzic pokazuje obrazek zwierzęcia, a dziecko naśladuje jego 

głos, odpowiednio modelując swój głos. Zwierzęta dorosłe naśladuje grubym 

głosem, a młode – cienkim. 

 

3. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy, cz. 4, s. 9. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=10 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

 

4. Zabawa rozwijająca poczucie rytmu – Zagadki. 

Dziecko słucha zagadek Bożeny Formy, które recytuje rodzic. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=10
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


Powtarza kilka razy za rodzicem kolejne wersy wybranej zagadki w nadanym 
przez rodzica rytmie. Rodzic recytuje zagadki, dziecko rytmicznie wykonuje 
ustalone gesty.  
 

Lubi głośno gdakać, 

kiedy zniesie jajko. 

Każdy wie, że jest stałą 

kurnika mieszkanką. 

(kura) 

 

naprzemiennie klaszczą, uderzają w swoje 

kolana (cała zagadka), 

Zakręcony ogonek, 

śmieszny ryjek ma 

„Chrum, chrum – głośno woła – 

kto jedzenie da?” 

(świnka) 

wykonują naprzemiennie cztery uderzenia 

dłońmi o podłogę, cztery razy klaszczą (cała 

zagadka), 

Na przykład łaciate,  przechodzą do pozycji stojącej, 

w oborze mieszkają.   wykonują cztery uderzenia o kolana, 

Pasą się na łąkach,  wykonują obrót wokół siebie, 

zdrowe mleko dają.  

(krowy) 

wykonują cztery klaśnięcia, 

Nie pieje, nie gdacze, 

tylko głośno kwacze. 

maszerują w miejscu, 

Po stawie pływa. 

Jak się nazywa? 

 (kaczka) 

wykonują ruchy naśladujące pływanie, 

Grzebień ma na głowie,  przechodzą do siadu na piętach, wykonują 

naprzemienne uderzanie: 

 swoim głośnym pianiem 

wszystkich wczesnym rankiem 

budzi na śniadanie. 

(kogut) 

 raz w swoje kolana, następnie w kolana 

kolegi (cała) zagadka).  

 

 

 

5. Zabawa wyrabiająca szybki refleks – Zwierzęta i gospodarz. Do zabawy 

zostają zaproszeni wszyscy domownicy. 

 

Rodzic wyznacza linię, na której uczestnicy zabawy – zwierzęta z wiejskiej 

zagrody – ustawiają się podczas przerwy w muzyce. Gospodarz(rodzic) zajmuje 

miejsce pod ścianą, tyłem do linii. 



Uczestnicy zabawy swobodnie maszerują w określonym kierunku, w rytmie 

dowolnego instrumentu muzycznego. Naśladują dowolne zwierzęta mieszkające 

w wiejskiej zagrodzie. Na sygnał, głośny dźwięk instrumentu muzycznego, 

przechodzą na wyznaczoną linię. Gospodarz, odwrócony tyłem do nich, 

wypowiada słowa: Raz, dwa, trzy, gospodarz patrzy. Uczestnicy zabawy idą 

dużymi krokami w jego stronę. Kiedy gospodarz się odwróci, zatrzymują się, 

pozostając w bezruchu. 

Gospodarz chodzi między uczestnikami zabawy i obserwuje, czy nikt się nie 

rusza. Kto się poruszy, wraca na wyznaczoną linię. Zabawę powtarzamy. Kto 

dobiegnie pierwszy do gospodarza, wygrywa i zajmuje jego miejsce. 

 

6. Zwierzęta z wiejskiego podwórka – malowanie farbami na porowatym 

podłożu. 

Rodzic przygotowuje zdjęcia/obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka. 

Dziecko je losuje. Nazywa przedstawione na nich zwierzęta. Dzieli ich nazwy na 

sylaby i na głoski. Przykładowe zdjęcia/ obrazki: kura, kogut, owca, baran, krowa, 

byk, kot, koza. 

Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. 

Rodzic dla dziecka przygotowuje: kartkę, białe serwetki, klej, farby plakatowe, 

pędzel. 

 Dziecko przykleja na kartce pogniecione białe serwetki, wypełnia nimi całą 

powierzchnię kartki. 

 Maluje farbami plakatowymi na tak przygotowanej fakturze zwierzęta 

wybrane przez siebie. 

 Maluje tło farbą w jasnym kolorze. 

 Rodzic wspólnie z dzieckiem ogląda powstałą pracę rozpoznaje i nazywa 

przedstawione zwierzęta. Dziecko udziela wypowiedzi, dlaczego właśnie te 

zwierzęta znalazły się na obrazku. 

 

7. Propozycja zabaw na świeżym powietrzu. W zabawie uczestniczą chętni 

domownicy. 

 

 Zabawa ruchowa – Kurki i kogut. 

Uczestnicy zabawy są kurkami. Spacerują po wyznaczonym miejscu ogrodu 

naśladując zbieranie ziarenek. Dziecko – kogut – chodzi między nimi, co pewien 

czas głośno pieje: Kukuryku! i macha rękami (skrzydłami). Kurki wołają: – Ko, 

ko, ko… Jak najszybciej przybiegają do koguta. Kiedy kogut zaczyna spacerować, 

kurki rozchodzą się w różnych kierunkach. Przy powtórzeniach zabawy następuje 

zmiana dziecka pełniącego rolę koguta. 

 



8. Kolorowanka wodna – Kura i kurczątka- wyprawka plastyczna. 

Dla dziecka: wyprawka plastyczna, kolorowanka wodna Kura i kurczątka, 

pędzelek, kubeczek z wodą. 

 

9. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy Nowe przygody 

Olka i Ady. Litery i liczby,cz.2,s.69. 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=70 

 

Życzę wszystkim samych słonecznych, 

 radosnych chwil spędzonych z rodziną 
 
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=70

