
Zdalne nauczanie dla grup młodszych  - dzieci 3, 4 letnich 

 

Kochane maluszki w tym tygodniu 12.04 – 16.04.2021 będziemy realizowali tematykę 

„Wiosna na wsi”. Poniżej znajdziecie różne propozycje aktywności, które wprowadzą Was  

w wiosenny nastrój w wiejskiej zagrodzie. Życzymy udanej zabawy.  

Wiemy, że poradzicie sobie z zadaniami znakomicie! Powodzenia przedszkolaki  

 
 

Poniedziałek: 
 

Zachęcamy wszystkie przedszkolaki do gimnastyki: 

Zapraszamy Was kochane Przedszkolaki do wspólnej zabawy, wykonujcie ćwiczenia tak jak 

pokazano na filmie.  

Powodzenia!  

https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka 

 

- a teraz 

czas na poznanie ciekawostek o kurach. Podobało się? Co udało Wam się zapamiętać?  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fresource%2F1069314%2Fgimnastyka-przedszkolaka%3Ffbclid%3DIwAR16OzwE6RX1QWxJezC8Hk1Ow3aOmwghWNJeHB0AzyQq_BzyvT3d7nr0hBs&h=AT3clZ2b5OyNaVm-ClOtJFrm3ehlKDqFoL6tz7B3GJqDGhVt20CTTjQhTKLQ5iH5jlE9cgZvKTA3WRAWGekCuE7oUdJJ1-5cQAEYgJEyy_fAA6n10U1QXLMTi6CTS_rMob7olQ


Obejrzyj ilustracje i powiedz, co widzisz (kto jest na obrazku, co robi) 

 

  
 



 
 



 
 

A teraz czas na zagadki i ciekawe zadania   

Trzymamy kciuki- powodzenia! 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=v4R2rkylrc0&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR2F81AjiwADZMGzX67rWWqjvA2bmjHgwSKN1UEAg9yEvoR5L3ag5ioUn2U  

 

https://wordwall.net/play/1756/812/126  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=v4R2rkylrc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2F81AjiwADZMGzX67rWWqjvA2bmjHgwSKN1UEAg9yEvoR5L3ag5ioUn2U
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=v4R2rkylrc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2F81AjiwADZMGzX67rWWqjvA2bmjHgwSKN1UEAg9yEvoR5L3ag5ioUn2U
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fplay%2F1756%2F812%2F126%3Ffbclid%3DIwAR1MPp8N72CWuoEJzPUBXkILOCCysmoryuz0O-Q0GFfLOaT20fIhhnhf4_E&h=AT3clZ2b5OyNaVm-ClOtJFrm3ehlKDqFoL6tz7B3GJqDGhVt20CTTjQhTKLQ5iH5jlE9cgZvKTA3WRAWGekCuE7oUdJJ1-5cQAEYgJEyy_fAA6n10U1QXLMTi6CTS_rMob7olQ


Zapraszamy również Was maluszki do ćwiczeń dźwiękonaśladowczych z wiejskimi 

zwierzętami. To proste!  

Wylosuj obrazek. 

Nazwij zwierzę na obrazku. 

Podziel nazwę zwierzęcia na sylaby. 

Naśladuj odgłos, jaki wydaje to zwierzę.  

Wspaniale można spędzić czas w wiejskiej zagrodzie- zgadzacie się? 

 
Popołudniu zapraszamy na słuchowisko dla dzieci – „Brzydkie kaczątko” 

https://www.youtube.com/watch?v=XM6nKXHjj9Q  albo opowiadanie Małgorzaty 

Strękowskiej- Zaremby „Uparty kogut" https://www.youtube.com/watch?v=XeF5X7sbWiQ  

Miłego słuchania!  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XM6nKXHjj9Q
https://www.youtube.com/watch?v=XeF5X7sbWiQ


Wtorek: 

 
Dziś kochani ćwiczymy mowę. Spróbujcie wydawać odgłosy zwierząt przedstawionych na 

obrazkach. Powodzenia! Udało się? Brawa dla Was! 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



Kolejno nazwij zwierzęta. Podziel na sylaby ich nazwy. Poradzisz sobie świetnie z tym 

zadaniem. Jesteśmy pewne! 

  
 



 
 



 
 



 
 

Przyszła kolej na gimnastykę buzi i języka. Zaczynamy! 

https://wordwall.net/resource/1016515/%c4%87wiczenia-logopedyczne/gimnastyka-buzi-i-

j%c4%99zyka-z-biedronk%c4%85  

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/1016515/%c4%87wiczenia-logopedyczne/gimnastyka-buzi-i-j%c4%99zyka-z-biedronk%c4%85
https://wordwall.net/resource/1016515/%c4%87wiczenia-logopedyczne/gimnastyka-buzi-i-j%c4%99zyka-z-biedronk%c4%85


Wycieczka do gospodarstwa domowego – zadania dla maluszków 4 letnich: 

1. Policz kurczątka, kury i koguty i pomaluj okienko z właściwą cyfrą. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ile koni, ile świnek znajduje się na obrazku? Pomaluj okienko  z właściwą cyfrą 
 

 

 

 
 

 



 

 

Ile kurcząt, kogutów i świnek znajduje się na obrazku? Pomaluj okienko  z właściwą cyfrą  

 

 



Przedszkolaki nasze kochane teraz proponujemy zabawę w „Rysowane wierszyki” –  do 

wyboru:  

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=rysowane+wierszyki  

Zapewne wiecie kto, gdzie mieszka https://wordwall.net/pl/resource/13879838/kto-gdzie-

mieszka - dopasujcie zwierzęta do właściwych ich domków. Trzymamy kciuki! Udało się? 

Jesteście fantastycznymi przedszkolakami! Brawo! 

 

Środa: 

Dziś proponujemy, abyście obejrzeli film o zwierzętach i poznali ich dzieci… Gotowi na film? 

Zapraszamy! https://www.youtube.com/watch?v=dnJAFtGwXMI  

 

https://learningapps.org/display?v=pmki4q3m321 – …a teraz spróbujcie dopasować je do 

siebie. Powodzenia!  

 

Może troszkę potańczymy? Posłuchajcie piosenki o dziadku, który miał fajną farmę, spróbujcie 

się jej nauczyć, możecie też zatańczyć, komu uda się naśladować ruchem te zwierzęta, które 

występują w piosence? Powodzenia!   

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ  

 

Zachęcamy do dalszej zabawy przy muzyce  Piosenkę o kaczuszkach chyba znacie 

wszyscy?:) https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44 

 

Pora na ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

Przygotujcie lusterko i poproście rodzica o pokazanie ćwiczeń  To będzie świetna zabawa dla 

całej rodziny. Powodzenia!  

 

Jedziemy na wieś – dzieci wibrują wargami – naśladują samochód jadący na wieś. 🚗 

Konik – dzieci naśladują kląskanie konika: mocno przyklejają język ułożony szeroko przy 

podniebieniu i odklejają go zdecydowanym ruchem. Pracy języka towarzyszy praca warg, które 

raz są szeroko rozłożone, a raz ułożone w dziobek.  

Krowa – dzieci naśladują ruchy żucia, poruszając dynamicznie żuchwą.  

Kot oblizuje się po wypiciu mleka – dzieci przesuwają językiem po górnej i po dolnej wardze, 

przy szeroko otwartej jamie ustnej. 🐱 

Pies gonił kota i bardzo się zmęczył – dzieci wysuwają język na brodę i dyszą. 🐶 

Świnka – dzieci wysuwają wargi mocno do przodu, naśladują ryjek świnki.  

Myszka bawi się w chowanego – dzieci wypychają policzki czubkiem języka od wewnętrznej 

strony: raz z jednej, raz z drugiej strony. 🐭 

Miotła – dzieci naśladują gospodarza zamiatającego podwórko, przesuwając język od jednego 

do drugiego kącika ust, przy szeroko otwartych wargach. 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=rysowane+wierszyki
https://wordwall.net/pl/resource/13879838/kto-gdzie-mieszka
https://wordwall.net/pl/resource/13879838/kto-gdzie-mieszka
https://www.youtube.com/watch?v=dnJAFtGwXMI
https://learningapps.org/display?v=pmki4q3m321
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ
https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44


 

 
 

 

Polecamy również ćwiczenie aparatu mowy z wykorzystaniem bajeczki ortofonicznej ,,W 

zagrodzie" (Rodzic czyta wierszyk a dziecko naśladuje głos zwierzątka; zabawę można 

powtarzać kilka razy- bawcie się dobrze!). 
 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi, każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: HAU, HAU, HAU. 

Kotek miauczy: MIAU, MIAU, MIAU. 

Kura gdacze: KOD –KO –DA. 

Kaczka kwacze: KWA, KWA, KWA. 

Gąska gęga: GĘ, GĘ, GĘ. Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: BE, BE, BE. 

Koza meczy: ME, ME, ME. 

Indor gulga: GUL, GUL, GUL. 

Krowa ryczy: MU, MU, MU. 

Konik parska: PRR, PRR, PRR. 

A pies warczy: WRR, WRR, WRR.I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da! 

 

 

 

 

 



 
 

 

Teraz wytnij obrazki i połącz w pary -dorosłe zwierzę i jego dziecko -naklej na kartkę; nazwij 

te zwierzątka i naśladuj ich głosy. 

 

 

Czwartek: 

 Co powiecie dziś na gry o zwierzętach z wiejskiego podwórka? Zapraszamy! 

https://view.genial.ly/60661df9ccc9790cde59e721/interactive-content-na-wsi-zwierzeta-

wiejskie?fbclid=IwAR2iYdgqap6oBWs4s5uH3b_ClBr1ZRk1DiHpHgFjdFkm6mfrj7ywxZ5H

VJU  

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/60661df9ccc9790cde59e721/interactive-content-na-wsi-zwierzeta-wiejskie?fbclid=IwAR2iYdgqap6oBWs4s5uH3b_ClBr1ZRk1DiHpHgFjdFkm6mfrj7ywxZ5HVJU
https://view.genial.ly/60661df9ccc9790cde59e721/interactive-content-na-wsi-zwierzeta-wiejskie?fbclid=IwAR2iYdgqap6oBWs4s5uH3b_ClBr1ZRk1DiHpHgFjdFkm6mfrj7ywxZ5HVJU
https://view.genial.ly/60661df9ccc9790cde59e721/interactive-content-na-wsi-zwierzeta-wiejskie?fbclid=IwAR2iYdgqap6oBWs4s5uH3b_ClBr1ZRk1DiHpHgFjdFkm6mfrj7ywxZ5HVJU


Ćwiczymy dziś również nasze ręce – rysuj po śladzie i pokoloruj jedno zwierzątko. Do dzieła! 

 

 

 



 

 

 



Praca plastyczna  - do wyboru (dla każdego coś fajnego)    

 

https://www.google.pl/search?q=farm%20animal%20hand%20prints&tbm=isch&ved=2ahUKE

wiU0p38k8DoAhWxyMQBHdabCL4Q2-

cCegQIABAA&oq=farm%20animal%20hand%20prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1C

xUFi2X2CFYWgAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&s

client=img&ei=yNOAXpTOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR31X78_0

psVfppH-Ec-bNB0kku59EtM1FIBKzRFdoJJ-9qIXE57XkP_7k8 

 

 

Jeśli macie w domu rolki po papierze toaletowym, kolorowy papier i klej; wykonajcie 

zwierzątka wykorzystując poniżej zamieszczone główki; będziecie mogli stworzyć własną 

farmę i wykorzystać zwierzątka do zabawy na koniec tygodnia, gdy zaprosimy Was do 

zabawy- niespodzianki!  

 

 
 

 
 

 

https://www.google.pl/search?q=farm%20animal%20hand%20prints&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU0p38k8DoAhWxyMQBHdabCL4Q2-cCegQIABAA&oq=farm%20animal%20hand%20prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1CxUFi2X2CFYWgAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=yNOAXpTOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR31X78_0psVfppH-Ec-bNB0kku59EtM1FIBKzRFdoJJ-9qIXE57XkP_7k8
https://www.google.pl/search?q=farm%20animal%20hand%20prints&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU0p38k8DoAhWxyMQBHdabCL4Q2-cCegQIABAA&oq=farm%20animal%20hand%20prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1CxUFi2X2CFYWgAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=yNOAXpTOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR31X78_0psVfppH-Ec-bNB0kku59EtM1FIBKzRFdoJJ-9qIXE57XkP_7k8
https://www.google.pl/search?q=farm%20animal%20hand%20prints&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU0p38k8DoAhWxyMQBHdabCL4Q2-cCegQIABAA&oq=farm%20animal%20hand%20prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1CxUFi2X2CFYWgAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=yNOAXpTOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR31X78_0psVfppH-Ec-bNB0kku59EtM1FIBKzRFdoJJ-9qIXE57XkP_7k8
https://www.google.pl/search?q=farm%20animal%20hand%20prints&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU0p38k8DoAhWxyMQBHdabCL4Q2-cCegQIABAA&oq=farm%20animal%20hand%20prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1CxUFi2X2CFYWgAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=yNOAXpTOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR31X78_0psVfppH-Ec-bNB0kku59EtM1FIBKzRFdoJJ-9qIXE57XkP_7k8
https://www.google.pl/search?q=farm%20animal%20hand%20prints&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU0p38k8DoAhWxyMQBHdabCL4Q2-cCegQIABAA&oq=farm%20animal%20hand%20prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1CxUFi2X2CFYWgAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=yNOAXpTOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR31X78_0psVfppH-Ec-bNB0kku59EtM1FIBKzRFdoJJ-9qIXE57XkP_7k8
https://www.google.pl/search?q=farm%20animal%20hand%20prints&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU0p38k8DoAhWxyMQBHdabCL4Q2-cCegQIABAA&oq=farm%20animal%20hand%20prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1CxUFi2X2CFYWgAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=yNOAXpTOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR31X78_0psVfppH-Ec-bNB0kku59EtM1FIBKzRFdoJJ-9qIXE57XkP_7k8


 

 
 

 

Piątek: 

 

Zapraszamy na gimnastykę buzi i języka.  

https://wordwall.net/resource/1016515/%c4%87wiczenia-logopedyczne/gimnastyka-buzi-i-

j%c4%99zyka-z-biedronk%c4%85 

 

Opowiedzcie z rodzicem co dzieje się na obrazkach. 

 
 

https://wordwall.net/resource/1016515/%c4%87wiczenia-logopedyczne/gimnastyka-buzi-i-j%c4%99zyka-z-biedronk%c4%85
https://wordwall.net/resource/1016515/%c4%87wiczenia-logopedyczne/gimnastyka-buzi-i-j%c4%99zyka-z-biedronk%c4%85


Teraz wycieczka do gospodarstwa! A wraz z nią zadania dla naszych maluszków- wiemy, że 

poradzicie sobie świetnie!  

* Poprośmy dzieci, aby opowiedziały nam co znajduje się na obrazku. Co się na nim dzieje? 

Jaką porę roku przedstawia oraz co robią osoby na ilustracji?  

* Podzielcie zwierzęta na dwie kategorie - zwierzęta dzikie i gospodarskie.  

*Podzielcie na sylaby wybrany element ilustracji, a dziecko poproście, aby wskazało go na 

plakacie. Poprośmy dzieci, aby policzyły ile sylab zostało wypowiedzianych (dzieci licząc 

sylaby/ dzieląc słowa na sylaby klaszczą w dłonie). 

 

 
 

 

Kochane dzieci, troszkę się rozruszamy  Rodzice, przeczytajcie opowieść ruchową, 

zadaniem dzieci będzie naśladować ruchy (według własnego pomysłu) oraz odgłosy 

zwierząt o których będzie mowa. Rodzice czytajcie tak, aby Wasze pociechy mogły same 

rozpoznać, jakie odgłosy wydają poszczególne zwierzęta. 

 

„Na wiejskim podwórku” 

Kogut obudził się najwcześniej. Przeciągnął się, ziewnął, rozprostował piórka, wyczyścił swój 

piękny czerwony grzebień na czubku głowy i wyszedł z kurnika. Słoneczko już pięknie grzało. 

Kogut przeszedł się po podwórku, zajrzał to tu, to tam, po czym wskoczył na płot i zapiał: 

kukuryku. Kury obudziły się natychmiast, zaczęły wiercić się na grzędzie, znosząc jajka. 

Kłóciły się przy tym okropnie... na całe podwórko niosło sięich gdakanie: ko, ko, ko, ko. 

Nieopodal w stajni usłyszał tę kłótnię koń, zawołał kilka razy: ihaha. Wybiegł ze stajni i zaczął 



galopować: kląskanie. W chlewiku obudziły się świnki i jak to ze świnkami bywa od razu były 

głodne, wołały: kwi, kwi, kwi. Gdy zjadły, poszły wytaplać się w błocie. Z obory wychyliła łeb 

krowa i przywitała się ze świnkami: muuuu Całego gospodarstwa pilnował pies Burek, który, 

gdy tylko coś się działo, szczekał głośno: hau, hau, hau. Aż do wieczora zwierzątka jadły, 

bawiły się na podwórku. A gdy słońce zachodziło, wróciły do swoich domków spać. 

 

 

Aktywność ruchowa „Gimnastyka wiejskich zwierząt”  

Podczas dzisiejszych zabaw ruchowych proponuję Wam, abyście się zamienili w zwierzęta 

wiejskie. Poniżej znajdują się obrazki zwierząt, które będziecie naśladować. Poproście 

rodziców, aby przeczytali Wam krótkie teksty znajdujące się pod każdym zwierzątkiem – to 

instrukcje, dzięki którym dokładnie wykonacie ćwiczenia. Poszczególne zwierzęta możecie 

naśladować 3, 4 razy. Możecie także naśladować dźwięki, jakie wydają te zwierzęta. 

Zaczynajmy! 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka - Gimnastyka przedszkolaka 

 

 

Na zakończenie tygodnia poprosimy Was Kochane maluszki o stworzenie makiety wiosennej 

wsi –  to nasza zabawa- niespodzianka dla Was 🌄 

Użyjcie klocków, pudełek, zabawek, a może ktoś wczoraj wykonał swoje zwierzątko z  

zamieszczonych przez nas główek 🎨🎲🐻 

Nie zapomnijcie o umieszczeniu na makiecie własnego domku, może marzycie, aby mieć 

własne gospodarstwo? Kury, krowy, konie, świnie, kozy, kaczki, koguta, kota albo psa czy inne 

jeszcze zwierzątko? 😉 

A po stworzeniu przez Was cudów- pobawcie się w przewodnika/ rolnika, spróbujcie 

oprowadzić rodziców i rodzeństwo po Waszej wsi używając określeń przestrzeni: 

DALEKO, BLISKO, NAD, POD, NA DOLE, NA GÓRZE,  Z PRZODU, 

 Z TYŁU, W LEWO, W PRAWO, OBOK, ZA. 

Powodzenia! 👧👦❤ 

Bawcie się dobrze! 

https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka


 

 

 
 

 
 

 

Na koniec życzymy wszystkim zdrowia i udanego weekendu!  


