
Zadania i zabawy dla dzieci  5 letnich 

02.04. – piątek 

 

Temat dnia: ,,Zwierzęta wiejskie cz.2”  

 
Wszystkie linki i materiały wykorzystane w poniższych materiałach zamieszczone są            

w celach edukacyjnych, a nie zarobkowych. 

 

 

Dzień dobry wszystkim:)  

 

Zadanie 1  

Na początek rozgrzewka       

 

Połóż się na podłodze zrób rowerek, następnie usiądź w rozkroku, palce obciągnięte, plecy  

wyprostowane i teraz wykonuj skłony z wyciągniętymi rękami do przodu, stań prosto na  

jednej nodze, drugą, ugiętą przyciągnij do piersi i tak wytrzymaj 30 s, następnie zmiana nogi. 

 

A teraz trochę ruchu przy waszej ulubionej piosence „Ciała kształt”. 

https://youtu.be/UvA7Fk44JFw 

 

Połóż się na dywanie, włącz muzykę i odpręż się 😊 

www.youtube.com/watch?v=SCjAEV2v6JU&list=RDJ9wBwyZrpCE&index=5 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SCjAEV2v6JU&list=RDJ9wBwyZrpCE&index=5


Zadanie 2  

Na początek wycieczka na wieś do gospodarstwa rolnego. 

Film edukacyjny z serii : Domowe przedszkole pt : Co słychać na wsi?                           

Poniżej zamieszczam adres strony : 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831 

 

Zadanie 3 

Zabawa  ,,Zwierzęta” 

Rodzic podnosi zdjęcie danego zwierzęcia lub wymawia nazwę. Dziecko porusza się 

swobodnie po pokoju naśladując chód i odgłos wydawany przez to zwierzę. 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831


 

 

Zadanie 4.  

 

Zapraszam do wysłuchania piosenki ,,Stary Donald farmę miał” 

Jakie zwierzątka występowały w piosence? 

Zaśpiewajcie razem z rodzicami. 

 

https://youtu.be/MHFpBY85ahk 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 5.  

 

Zabawa dydaktyczna z kodowaniem. 

Wprowadzenie dzieci w świat programowania jak również kształcenie u dzieci umiejętności 

programowania, logicznego i twórczego myślenia, intuicji i wyobraźni, konsekwentnego 

dążenia do celu, a także rozwijanie uzdolnień  i zainteresowań informatycznych wśród dzieci. 

Poniżej znajduje się plansza, która polega na tym aby zaprowadzić zwierzęta na farmę, w taki 

sposób aby zjadły trawę. Zachęcam do wykonania. 

 

Ciekawa propozycja dla dzieci na zabawy z kodowaniem. Poniżej zamieszczam adres strony : 

https://ztorbynauczycielki.pl/kodowanie-2/ 

 

Zadanie 6 

Zapraszam do wykonania  pracy plastycznej z zastosowaniem metody origami. 

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

https://ztorbynauczycielki.pl/kodowanie-2/
http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html


 
Pochwalcie się swoimi pracami wysyłając zdjęcia na email  

Zadanie 7.  

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści ruchowej pt: „W wiejskiej 

zagrodzie”. Rodzic czyta opowiadanie . Dziecko ilustruje ruchem treść opowiadania. 

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

- 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, przejście przez 

"mostek" (jak wyżej). 

Na zakończenie ćwiczenie rozluźniające - stanie w lekkim rozkroku, swobodny zwis tułowia i 

rąk. 

 

 

 

 

 



Zadanie 8. 

,,Zwierzakowe cienie – wiejska zagroda” – zgadnij czyj to cień. Powodzenia 

 

 

Zadanie 9.  

 

Zatańcz przy piosence Kaczuszki 

https://youtu.be/0PrpZBCuCKo 

 
 
 

Materiał dodatkowy: 

Eksperyment do wykonania wspólnie ze swoimi dziećmi pt : „Kolorowe mleko”. 

Poniżej znajduje się adres strony : 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g 

 

 

POZDRAWIAM WAS. MIŁEGO DNIA 

https://youtu.be/0PrpZBCuCKo
https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g

