
W GOSPODARSTWIE WIEJSKIM

TEMAT DNIA: KONCERT NA PODWÓRKU

Zanim zabawę rozpoczniemy dokładnie

Kaczuszki o tym pamiętają o higienę zawsze dbają.

Nie znajdziesz lepszego

 

 

W GOSPODARSTWIE WIEJSKIM 

 

TEMAT DNIA: KONCERT NA PODWÓRKU

 

Zanim zabawę rozpoczniemy dokładnie się umyjemy.

Kaczuszki o tym pamiętają o higienę zawsze dbają.

 

Nie znajdziesz lepszego 
lekarstwa na zdrowie 

niż woda i mydło: 
 - każdy ci to powie! 

 

TEMAT DNIA: KONCERT NA PODWÓRKU 

się umyjemy. 

Kaczuszki o tym pamiętają o higienę zawsze dbają. 



„Jakie zwierzę nie mieszka w wiejskiej zagrodzie

Dziecko wskazuje, który obrazek nie pasuje w prezentowanej serii obrazków 
przedstawiających zwierzęta. Dziecko lub rodzic uzasadnia
do pozostałych.  

Seria nr 1  

Seria nr 2 

Seria nr 3 

zwierzę nie mieszka w wiejskiej zagrodzie? – zabawa ćwicząca spostrzegawczość

Dziecko wskazuje, który obrazek nie pasuje w prezentowanej serii obrazków 
przedstawiających zwierzęta. Dziecko lub rodzic uzasadnia, dlaczego dane zwierzę nie pasuje 

 

zabawa ćwicząca spostrzegawczość 

Dziecko wskazuje, który obrazek nie pasuje w prezentowanej serii obrazków 
dlaczego dane zwierzę nie pasuje 

 

 

 



„Kurka” – zabawa z tekstem  (masażyk) 

 

 

 

 

Rodzic czytając tekst wykonuje wskazane czynności: 

Po podwórku biega kurka – przebieranie dwoma palcami wzdłuż kręgosłupa dziecka, 

otrzepuje z rosy piórka – muskanie ramion dziecka. 

Na robaczka dziś ma smaczek – lekkie pełzanie opuszkiem palca po karczku,  

czy tu schował się robaczek? – łaskotki – świdrujemy palcem. 

 

„Wiejska zagroda” – słuchanie wiersza  

Dziecko słucha wiersza i próbuje zapamiętać, jakie zwierzęta znajdują się w wiejskiej 
zagrodzie.  

Na podwórku poznasz kozę, konia, owcę, świnkę, krowę. 

A do tego Burka pieska, który w zgodzie z kotem mieszka. 

Poznasz tutaj wiejskie ptaki kury, gęsi, ich pisklaki. 

Kaczki, wróble i indyki, wszędzie pełno jest muzyki. 

Ko, ko, dwir, dwir, kuku-ryku, gul, gul, gę, gę, brzmi w kurniku. 

To wesoła jest gromadka: indyk, gąska, kotek, kaczka, piesek, owca, świnka, koza. 

Bo to wiejska jest zagroda. 

 



„Muzyka w wiejskiej zagrodzie
 na zgłoskach.  

Dziecko na melodię piosenki np. „Wlazł kotek na pł
na zgłosce – mu, ko, chrum. 

 

„Dyrygent” – zabawa muzyczna 

Dyrygent to osoba kierująca zespołami muzycznymi. Zadaniem dyrygenta jest 
przygotowanie zespołu muzycznego do wykonania utworu muzycznego.  

Batuta jest to cienka, wydłużona pałeczka używana przez dyrygenta
tempa, metrum i dynamiki utworu.

„Muzyka w wiejskiej zagrodzie” – zabawa muzyczna – śpiewanie znanych piosenek

Dziecko na melodię piosenki np. „Wlazł kotek na płotek” lub innej znanej piosence śpiewa

  

zabawa muzyczna  

to osoba kierująca zespołami muzycznymi. Zadaniem dyrygenta jest 
przygotowanie zespołu muzycznego do wykonania utworu muzycznego.   

 

jest to cienka, wydłużona pałeczka używana przez dyrygenta, 
tempa, metrum i dynamiki utworu. 

 

 

 

śpiewanie znanych piosenek    

otek” lub innej znanej piosence śpiewa ją 

to osoba kierująca zespołami muzycznymi. Zadaniem dyrygenta jest 
 

 w celu wyrażania 



  Wybieramy ilustracje dwóch zwierząt: np. kurę i indyka.  

Dyrygentem jest rodzic – trzyma batutę (dowolny przedmiot przypominający batutę np. 

linijka, słomka). Dyrygent wskazuje  wybrane  zwierzę,  a  dziecko naśladuje odgłosy 

wskazanego przez rodzica zwierzęcia.  Do dalszej zabawy można wykorzystać ilustracje 

 z powyższej zabawy pt. „Jakie zwierzę nie mieszka w wiejskiej zagrodzie?” 
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Źródło: Przewodnik metodyczny - wyd. Podręcznikarnia „Cztery pory roku”, ilustracje – Internet.  


