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„ Poziomki”- czwartek 08.04.21 

Szczęść Boże! Dzień Dobry kochani! Zapraszam do wspólnej zabawy  

 

 Posłuchajcie opowieści i postarajcie się robić to samo, co zwierzęta 

na wsi  

„W wiejskiej zagrodzie”. 

 -Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo -dzieci maszerują po 

pokoju, naśladują głosy ptactwa domowego: kury - ko, ko, ko indyki - gul, 

gul, gul kogut – kukuryku 

- Zatrzymują się, machają skrzydłami – wykonywanie ruchów rękami. 

- Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno- wykonanie skrętów szyi 

w prawą i lewą stronę. 

- Kogut wskoczył na płot - wykonywanie podskoków obunóż.- Gospodarz 

sypie ziarno - skłony w przód. 

- Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko - 

przemieszczają się na czworakach 

 - Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając - przejście do 

leżenia przodem, podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak 

najwyżej, spoglądanie raz w jedną, raz w drugą stronę. 

- Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi 

bok -przechodzą z leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku. 

- Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory -chód na czworakach. 

Na zakończenie ćwiczenie rozluźniające - stanie w lekkim rozkroku, 

swobodny zwis tułowia i rąk 
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Dziś zachęcam do wykonania też gimnastyki buzi, języka i uszu ! 

Przypominam, że warto ćwiczyć przed lustrem! 

 

Na początek kilka zabaw artykulacyjnych – naśladujcie różne zwierzęta: 

 

ŚWINKA - Zrób ryjek świnki, wysuwając zaokrąglone wargi do przodu tak, aby zęby były 

widoczne - jak przy wymawianiu u. 

KONIK - Jak konik na przejażdżce, stukaj językiem o podniebienie - kląskaj językiem. 

ŹREBAK – parskaj wargami jak mały źrebaczek na łące 

KROWA - Naśladuj przeżuwanie trawy przez krowę, mocno ruszaj brodą - ruchy okrężne 

żuchwą, wargi zamknięte. 

PIES - Jak groźny pies – unieś górna wargę tak, aby były widoczne twoje zęby i udawaj 

warczenie wrrrr, możesz szczerzyć zęby lub naśladować ziajanie 

KOTEK - Obliż wargi ruchem okrężnym, jak kotek po wypiciu smacznego mleka - 

wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki, 

KURA – powtarzaj ko-ko-ko-ko 

  

 „Rymowanki” - dziecko kończy rymowane zdania, które czytacie (może podawać własne 

propozycje zakończeń): 

Cielę co językiem...(miele). 

Przyszła koza do...(woza). 

Wlazł kotek na...(płotek). 

Kurka uciekła z…(podwórka) 

Pies zły szczerzy...(kły). 

Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie...(szły). 

To dla kotka jest miseczka pełna...(mleczka). 

Kotek rozplątał babci...(motek). 

Piesek ma budę z … (desek) 
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  A teraz naśladujcie glosy zwierząt: 

 Co mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce?- Kle, kle, kle. 

 Co mówi żaba, gdy bocianów tłum?- Kum, kum, kum. 

 Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał? – Miau, miau, miau 

 Co mówi kura, gdy znosi jajko? – Ko, ko, ko. 

 Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku? – Ku-ku-ryku. 

 Co mówi koza, gdy jeść jej się chce?- Me, me, me. 

 Co mówi krowa, gdy brak jej tchu?- Mu, mu, mu. 

 

 

 

Czy wiecie, jak nazywają się domu zwierząt na wsi? 

A co dają nam te zwierzęta? 

Obejrzyjcie ilustracje, które dla was przygotowałam.  

Po drodze będą też zadania do wykonania. 
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Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej i wykonać 

kilka  dodatkowych zadań zachęcam do obejrzenia 

filmu:  

 

Co nam dają zwierzęta 

 

 

 

 

 

 

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

