
Ptaki na podwórku  -  01 kwiecień 2020  -  środa 
 
Zabawy  z dzieckiem  – wykorzystanie puzzli, układanek. Porządkowanie miejsca 
zabawy po jej zakończeniu. 
 
1.Zabawa matematyczna na podstawie wiersza I. Laris „Żółte kuleczki”.  
Przeliczanie w zakresie 5. 
 

,,Czubatka mamą'' 
 
Wysiedziała kwoka bielutkie jajeczka. 
Wylęgły się żółte kuleczki puchate. 
Wodziła je drogą po łące, gdzie rzeczka. 
Dumne, że do mamy podobne i taty. 
Kuleczki tak za nią równiutko się toczą. 
Czubatka prowadzi w tę, to w tamtą stronę. 
Tu smaczne ziarenko, tam robaczki zoczą. 
Na końcu najmniejsze, to zawsze spóźnione 
-zgrabniutko i lekko, poruszać się w chodzie, 
skrzydełka czasami rozwinąć na boki. 
Wykąpać czyściutko w piaseczku- nie w wodzie!. 
I z gracją, jak Mama, małe stawiać kroki. 
- Raz idą, a rzeczka tuż obok przepływa. 
O zgrozo! Plusnęły i prądem niesione już płyną! 
Na brzegu Kwoka głową kiwa. 
Na końcu najmniejsze, to zawsze spóźnione 
. A czubatka biega, wciąż po brzegu wkoło. 
- Potopią się jeszcze Te moje malusie! 
 
- A kulki żółciutkie pływają wesoło. 
Na pewno już wiecie 
 były to kaczusie. 
 
Po wysłuchaniu wiersza przeczytanego przez rodzica, dziecko odpowiada na 
pytania: 
Co się wykluło z jajek?, Jak miała na imię kura?, Co zrobiły pisklęta gdy zobaczyły 
wodę?, O co martwiła się Czubatka? 
Następnie dziecko przynosi po 5 przedmiotów (klocki, kredki, maskotki, itp.) układa je 
w różnych miejscach w pokoju (np. klocki na podłodze, maskotki na łóżku, kredki na 
biurku) , układa je w szeregu (jeden obok drugiego) i przelicza głośno od lewej do 
prawej strony. 
 
2„Wiejskie podwórko”- zabawa słuchowa z elementem ruchu. 
 Dziecko  chodzi  po dywanie.  Rodzic  wypowiada nazwy zwierząt z wiejskiego 
podwórka  np. krowa, koza, kura, kaczka, indyk, itd. Dziecko po usłyszeniu słowa 
zatrzymuje  się i powtarza je z podziałem na sylaby z jednoczesnym 
podskakiwaniem do góry. 
 
3.„Co do czego?” – wykonanie ćwiczenia. Wskazywanie obrazków, których 
nazwy zaczynają się taką samą głoską, jak słowo owca, a następnie te, które 
zaczynają się taką samą głoską jak słowo indyk.Podział wyrazów na sylaby, 
przeliczanie sylab. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bajko terapia - przeczytanie dziecku bajki pt. „Brzydkie kaczątko” 
 


