
 

 

Propozycje aktywności dla Skrzacików na tydzień o tematyce: 
Zwierzątka z wiejskiego podwórka 

 

 

1. Zapoznanie się z wierszykiem ,, Krowa i mucha”, podczas czytania 

przez rodzica możecie również poćwiczyć buzie  

,,Krowa i mucha” 

Patrycja Siewiera-Kozłowska 

 

Była sobie krowa mała, 

która pożuć trawkę chciała. 

Trawka świeża i zielona, 

krówka jest nią zachwycona. 

Najpierw wącha, (wdech przez nos) 

potem wzdycha (wydech przez usta z głośnym westchnieniem: aaach!) 

(a nad trawką mucha bzyka). (bzzzzz – zęby złączone) 

Żuje krówka swoją trawkę, (okrężne ruchy żuchwy) 

Myśli: „chyba zjem dokładkę!” 



Lecz te myśli jej przerywa mucha, 

która ciągle bzyka. (bzzzz – zęby złączone, usta rozciągnięte) 

Krowa – pac! – ogonem muchę, (klaśnięcie i wymówienie słowa: pac) 

mucha brzęczy wciąż nad uchem! (bzzzz – zęby złączone, usta rozciągnięte) 

Tak dzień cały się bawiły, 

aż opadły całkiem z siły! 

 

2. Zagadki słuchowe. Ciekawe czy odgadniecie jakie to zwierzę ?                   

a może poćwiczycie buźki i  uda Wam się wspólnie z rodzicami 

naśladować różne zwierzątka? 

              https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

3. Osłuchanie z piosenką pt. ,, Stary Donald farmę miał”, którą 
wszystkie Skrzaciki na pewno dobrze znają ;-) Dzieciaczki mogą 
naśladować odgłosy wydawane przez zwierzątka występujące w piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=4gkpEFqcnMw 

4. Propozycje zabaw ruchowych, ruchu nigdy za wiele. Zachęcamy 
abyście wraz z rodzicami poćwiczyli. 

,,Kotki na spacerze” – zabawa z ruchowa z elementami 

czworakowania według Kazimiery Wlaźnik. 

Rodzic wystukuje rytm np. uderzając łyżką o miskę albo klaszcząc. 
Dziecko czworakuje w różnych kierunkach po pokoju. Gdy rodzic 

przestaje grać, prosi, by dziecko -kotek przeciągał się, robił koci grzbiet                     

i miauczał. Następnie ponownie zaczyna grać. Zabawa powtarzana jest 
kilka razy. Możecie zamienić się z dziećmi rolami, na pewno im się 
spodoba  

„Koniki i przeszkody” – zabawa ruchowa skoczna.  

Rodzic wyznacza np. sznurkiem różne miejscach w pokoju, bądź rozkłada 
jakieś przeszkody aby dziecko potem mogło je przeskoczyć. Gra 

rytmicznie uderzając łyżką o miskę, a dziecko-konik biegnie, wysoko 

unosząc kolana. Gdy napotykają przeszkodę, przeskakują przez nią, 
wydając głos: iha, iha, i biegną dalej.  

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE
https://www.youtube.com/watch?v=4gkpEFqcnMw


5. Nie zapominajcie o ćwiczeniach samoobsługowych i pomocy rodzicom             
w codziennych czynnościach. Na pewno Wam się uda. 
 

 

 

 

6. Połączmy przyjemne z pożytecznym i poćwiczmy rączki, a przy 
okazji umiejętności matematyczne. ( wyklejamy plasteliną, bibułą lub 
kolorujemy tyle kropeczek, serduszek czy kreseczek ile wskazuje nam 

cyferka obok ). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



7. W poniższym linku znajdziecie Państwo wiele ciekawych propozycji 
prac plastycznych techniką origami.  
 

http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-

wiejskiego.html 

 

 

 

Zachęcamy dzieci do zachowania wykonanych prac  i pochwalenia się                          
nimi po powrocie do przedszkola. 

Możecie również przesłać zdjęcia waszych aktywności z dziećmi                     
na e-meil przedszkola lub  umieścić w grupie ,, Skrzaty” na 

Facebooku                          

 

Powodzenia !  

 

http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html
http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html


 

 

[ W wiejskiej zagrodzie – Kogut ] 
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[ W wiejskiej zagrodzie – Koń ] 
 



 

[ W wiejskiej zagrodzie – Kot ] 
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[ W wiejskiej zagrodzie – Krowa ] 
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[ W wiejskiej zagrodzie – Pies ] 
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[ W wiejskiej zagrodzie – Świnia ] 
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