
ZAJĄCZKI 

Witam!! 

Czy chociaż jeden przedszkolak czeka na nowe zabawy? Tak? To świetnie! 

Zaczynamy!!!! Poranne piątkowe spotkanie proponuje spędzić na sportowo, 

bo ruch to zdrowie. 

„W wiejskiej zagrodzie” – zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych w formie 

opowieści ruchowej. 

- Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo - marsz po sali, 

naśladowanie głosów 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 żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek - przejście na 

czworakach po szerokiej ławeczce. 

- 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. 

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

przez "mostek" (jak wyżej). 

Na zakończenie ćwiczenie rozluźniające - stanie w lekkim rozkroku, swobodny 

zwis tułowia i rąk. 

Wykorzystała do tej zabawy link:  

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.phpf=zab_12_00006_OR&k=k0205&d=zab  

 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_12_00006_OR&k=k0205&d=zab


II Na naszych dzisiejszych zajęciach plastycznych wykonamy                             

KURCZACZKI Z MAŁYCH SŁOICZKÓW 

Kurczaczek inaczej: 

Materiały:  

– małe słoiczki,  

– klej lub taśma dwustronna,  

– żółta bibuła, żółta kartka (można również białą kartkę pokolorować na kolor 

żółty i też będzie pięknie) 

– piórka czerwone lub bibuła czerwona                                                                         

-samoprzylepne oczka lub oczka wycięte z papieru kolorowego 

Wykonanie:  

słoik odkręcamy i napełniamy go kawałkami żółtej bibuły. Zakręcamy                            

i stawiamy na zakrętce. Doklejamy oczy, dzióbek, skrzydełka po bokach, a na 

górze piórko.  

GOTOWE!!!!! Mam nadzieję, że ta propozycja bardzo się Wam spodoba 

https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/izabela-kowalska/kurczaki-z-malych-

sloikowk/) 

 

 

 

https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/izabela-kowalska/kurczaki-z-malych-sloikowk/
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/izabela-kowalska/kurczaki-z-malych-sloikowk/


III  Zachęcam wszystkie starszaki wraz z rodzicami do udziału w akcja 

„SRARSZAKI CZYTAJĄ…” – co tydzień w piątek będę przesyłała czytanki                          

z „ Elementarza” M. Falskiego. Akcja ta, to dobry trening w nabywaniu 

umiejętności czytania. Dzięki ćwiczeniom dziecko będzie czytać coraz płynniej 

i swobodniej (możecie przesyłać filmiki z czytania – chętnie zobaczę;) 

 

 

Na zakończenie zadanie dla 6 – Latków . (KP.  – LITERY I LICZBY cz2 – S.66)  

5-LATKI (KP. PRZYGOTOWANIE DO CZYTANIA, PISANIA, LICZENIA s.69,70) 

Przed wami weekend. Zaplanujcie wspólnie rodzinny relaks  


