
Blok tematyczny: NA WSI

Konspekt zajęć 14.04.2020

Temat: W gospodarstwie

Przebieg dnia

1.„Magiczny woreczek” – zabawa dydaktyczna. W worku ma 
przygotowane rekwizyty: nożyczki, szczotka-zmiotka, bandaż, 
drewniana łyżka, but, samochodzik, samolocik, pędzel  itp. 
 Dziecko wkłada ręce do worka i bez wyciągania przedmiotu 
próbuje
odgadnąć, co to jest. Gdy poda nazwę, wyjmuje przedmiot i 
wszyscy sprawdzają, czy dobrze go rozpoznał. Następnie 
dziecko kojarzy przedmiot z zawodem np.: bandaż -  
pielęgniarka.

2.Zestaw ćwiczeń.
- „Pracowity dzień rolnika” – dzieci rozbiegają się po sali. Dzieci 
naśladują
wszystkie czynności, np. sianie zboża, sadzenie warzyw, 
pielenie grządek, zbieranie owoców, koszenie zboża.

- „Wyrabianie ciasta” – każdy uczestnik siedzi na krzesełku na 
bosaka, a przed
nim na podłodze leży szarfa/ szalik. Dzieci wyobrażają sobie, że 
szarfa to ciasto, i za pomocą bosych stóp ugniatają je, wałkują 
itp.

3.Na podwórku koło bramy –wiersz H. Łochockiej 
Na podwórku koło bramy
Hanna Łochocka
Na podwórku koło bramy
wiodą spory cztery mamy.
Każda woła, że jej dziecię
najładniejsze jest na świecie.
Mówi krowa: cielątko!
Mówi owca: jagniątko!



Mówi świnka: prosiątko!
A kobyłka: źrebiątko!
Lecz tymczasem dziatek czwórka
już wymknęła się z podwórka
i na łączce sobie hasa
w lewo, w prawo, hej hopsasa!
Podskakuje cielątko,
a tuż za nim jagniątko,
podryguje prosiaczek,
biega w kółko źrebaczek.
A z pobliskiej biegł zagrody
hałaśliwy kundel młody
i ogonem raźnie machał,
poszczekując: hau, hau, hau, hau.
Oj, umyka cielątko,
oj, umyka jagniątko,
oj, umyka źrebaczek,
a na końcu prosiaczek.

4.Omówienie ilustracji: „Wiejskie podwórko”
„Wiejskie podwórko” – rozmowa na temat ilustracji: Jakie 
zwierzęta można
spotkać na wiejskim podwórku?; Jak wyglądają te zwierzęta?; 
Które zwierzęta mają dwie, a które cztery nogi?; Które mają 
rogi?; Jak poruszają się ptaki?; Jak inne zwierzęta?; Jakie 
zwierzęta żyjące na wiejskim podwórku można spotkać w 
mieście?; Kto dba o zwierzęta mieszkające na wiejskim 
podwórku?; Jak wygląda praca gospodarza?.
Na podstawie własnych doświadczeń dzieci mogą opowiadać o 
pracy 
w gospodarstwie, o codziennych obowiązkach.



5. „Na wiejskim podwórku” – zagadki słuchowe.  Włączamy 
nagranie, na którym znajdują się najpierw pojedyncze, a później
połączone głosy zwierząt 
z gospodarstwa. Zadaniem dzieci jest rozpoznać zwierzęta po 
głosie i podać ich nazwy.
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6. „W sadzie”. Oglądanie ilustracji przedstawiającej sad, owoce, 
pszczoły. Wskazywanie owoców, które rosną na krzewach.

7.Zadanie z wykorzystaniem karty 24 i 24 A – ćwiczenie małej 
motoryki. Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt mieszkających 
na wsi; rysowanie po śladzie zwierząt, kolorowanie tych, które 
mieszkają w wiejskiej zagrodzie. Zadanie dodatkowe – 
rysowanie dróg od zwierząt do ich domów.

8.„Zabawa kogutów” – zabawa ruchowa. Dzieci mają ręce 
wyciągnięte przed sobą, stają na jednej nodze i odpychają się 
od ściany.



9. Zadanie z wykorzystaniem karty 42 – rysowanie kurczaczka 
po linii przerywanej oraz trawy po śladzie, kolorowanie ptaszka, 
dorysowywanie słońca. Rysowanie szlaczka bez odrywania ręki.

10. „Gimnastyka buzi i języka” – zabawy logopedyczne:
a) „Mruczenie” – ćwiczenia rozluźniające. Dzieci na wydechu 
mruczą.
b) „Masażyki” – ćwiczenia rozluźniające. Dzieci masują sobie 
twarze, wydając
dźwięki: opukiwanie nad górną wargą – mówią www..., pod 
dolną wargą –
zzz..., klatka piersiowa – żżż...
c) „Wesołe ustka” – ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne. Dzieci
nabierają powietrza i starają się jak najdłużej wypowiadać 
sylabę mu na wydechu. Mogą
przy tym poruszać wargami w prawą i lewą stronę.
d) „Koniki” – ćwiczenia języka. Dzieci kląskają czubkami 
języków – naśladują
odgłos stukania końskich kopyt.
e) „Kotki piją mleczko” – ćwiczenia języka. Dzieci wysuwają 
języki (na przemian szerokie i wąskie, płaskie lub zaostrzone), 
następnie unoszą lekko brzegi języków do zębów.

11. Dla chętnych dzieci. Karta pracy 49- ćwiczenia stymulujące 
funkcje wzrokowo- przestrzenne oraz karta pracy 92- ćwiczenie 
pobudzające funkcje myślenia u dzieci.












