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PONIEDZIAŁEK 

1. Praca z obrazkiem „Na wiejskim podwórku” poparte słuchaniem  wiersza  S. Kraszewskiego i rozmowa na jego temat – załącznik nr 1 
2. „Zwierzakowe cienie” - dopasuj cień zwierzęcia lub odrysuj swoje zwierzątka. 
3. „Przypominajka: jak i w co się bawić” - ćwiczenia logopedyczne i nie tylko. 
4. Czytanka wyrazowo – obrazkowa „Słonko”. 
5. Kraina emocji – bajka terapeutyczna "Na wiejskim podwórku" Tatiany Jankiewicz – wykonanie pudełka złości. 
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WTOREK 

1. Słuchanie wiersza A. Frączek „W domu najlepiej”, rozmowa na temat jego treści. Wyszukiwanie rymujących się słów – załącznik nr 2 
2. Ćwiczenia grafomotoryczne – ćwiczymy rączkę pamiętając o prawidłowym trzymaniu kredki. 
3. Film edukacyjny „Ciekawa jedyneczka” – Kraina nitek – opowieść o nitce, sznurkach i … Poruszane tematy to: nitki, włóczki, 

sznureczki itp. Jedyneczka dowie się, że owieczki porośnięte są futerkiem z którego otrzymuje się wełnę. Opowiemy, jak kiedyś 
uzyskiwano wełnę za pomocą wrzeciona, a potem kołowrotka. Zaśpiewamy piosenkę  
o kołowrotku.  https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,kraina-nitek,34205 

4. „Skąd się bierze wełnę?” – historyjka obrazkowa 
5. Zabawy matematyczne z myszką  – znajdź cyferki 
6. Wiersz J. Gałkowskiego „Wesoły baranek” jako motto do wykonania pracy plastycznej „Owieczka”. 

 
 
 
 
 

ŚRODA 
 
 

1. "Sylaby na opak"- zabawa słowna. Analiza i synteza wyrazu. Zabawa z piłką lub z obrazkiem.  – załącznik nr 3 
2. "Rodzinki zwierząt"- zabawa dydaktyczna, rozwijająca umiejętność grupowania obiektów. 
3. „Zwierzęta na farmie na wsi” – puzzle interaktywne.  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/122403-farma-na-wsi 
4. "Co to za zwierzę"- zabawa słuchowa. Rozpoznawanie odgłosów  wydawanych przez zwierzęta wiejskie, na podstawie efektów 

dźwiękowych. 
https://www.youtube.com/watch?v=WEZw-Zo-_vQ 

5. „Drogi Dziadzio farmę miał” piosenka. 
      https://www.youtube.com/watch?v=kZeyB72lnAw 

6. Rytmika – zwierzęta wiejskie 
     https://www.youtube.com/watch?v=m5VhNxtmkWc 
7. "W zagrodzie Małgosi"-bajka ortofoniczna E. Michałowskiej 
8. „Dzień dobry zwierzątka” - zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy mowy. 

https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,kraina-nitek,34205
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CZWARTEK 
 

1. Zabawy ruchowo – muzyczne:  
a) Koniki - ruchy wykonywane do słów piosenki   - https://www.youtube.com/watch?v=qjPRAGyeYJA 
b) Na podwórku – zabawa do piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs 

2. Nauka piosenki „Dziwne rozmowy” - https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ 
3. Zabawy matematyczne z konikami – załącznik nr 4 
4. "Karmimy kurki"- ćwiczenia oddechowe. Przenoszenie za pomocą słomki, ziarenek papierowych z kartki na rysunek kury. 
5. "Jadą konie"- zabawa słuchowa. Różnicowanie rytmu wystukiwanego przez n-la i odtwarzanie go za pomocą klaskania:  

0, 00, 000, 0 00, 00 00, 0 000, 00000..... 

 

 
 
 
 

PIĄTEK  
 

1. Rozwiązywanie zagadek. 
2. Gimnastyki buzi i języka nigdy nie za dużo – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze z wykorzystaniem kart ze zwierzętami . 

- załącznik nr 5 
3.  Domowy kącik książki – poszukaj książeczek o zwierzątkach mieszkających na wsi. Obejrzyj/poczytaj razem z rodzicami. 
4.  Co to za groźny zwierz? – loteryjka obrazkowa. 
5. Ćwiczymy rączkę, aby ładnie pisać i rysować – szlaczki literopodobne. 
6. Rozwijanie percepcji wzrokowej – składanie obrazka z części – kura. 
7. W którą stronę zwrócone jest zwierzę ? – utrwalenie kierunków: w prawą stronę, w lewą stronę. 
8. Zaplanujcie rodzinny weekendowy relaks. 

 

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