
PROPOZYCJE ZABAW NA CZWARTEK 08.04.2021 r. 

Witam Was i Waszych Rodziców bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Jesteście 

wypoczęci i zapewne ciekawi co też na dzisiaj dla Was przygotowałam. 

Wiem, że bardzo lubicie ruch, więc na samym początku zapraszam do zabawy 

ruchowej. 

1 . ,, Koniki”- zabawa ruchowa. 

 Posłuchajcie  a następnie spróbujcie zaśpiewać z pokazywaniem. 

https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 

Noga goni nogę, 

bujają koniki, 

stukają kopytka  

w rytm muzyki. 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup. 

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk. 

Konik skacze sobie: hop, hop. hop. 

Koniku w drogę! Wiooooooooooo!  

2.Podwórkowa awantura ( sł. I muz. K. Gowik). 

Posłuchajcie piosenki i spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania, które 

umieszczone są poniżej.  

https://www.youtube.com/watch?v=vFq6WqAeL2M 

 I. Wpadła na podwórko pani kura, 

    zła i wściekła jak gradowa chmura.  

    I od razu głośno krzyczy: 

    – Ko, ko, ko, ko, ko, ko.  

   Tylko moje kurczątko się liczy!  

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku awantura. 

         Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura 

         kłócą się, ojej, kłócą się, że hej,  

         które dziecko jest ładniejsze,  

         które najpiękniejsze jest!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA
https://www.youtube.com/watch?v=vFq6WqAeL2M


2. Pani Świnka biegnie już z chlewika. 

     – Co mi pani tutaj dziś wytyka! 

     – woła tak do kury matki.  

     – Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum. 

        Moje dzieci śliczne są jak kwiatki! 

 Ref.: Dzisiaj na podwórku… 

 

 3. Leci kaczka, że aż gubi pióra. 

    – To, co słyszę, to jest przecież bzdura!  

    Kury, świnki są tak brudne, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. 

    Moje dzieci są po prostu cudne!  

 

4. Z budy wyskoczyła też psia mama  

    Co się dzieje to ja nie wiem sama!  

   Wygrywają moje psiaczki hau hau hau hau hau hau 

   Najwspanialsze przecież to dzieciaczki!  

Ref.: Dzisiaj na podwórku…  

 

5. Tupie gąska mocno nadąsana  

    Co ja słyszę, kłótnia tu od rana 

    No i o co moje pieski? Gę gę gę gę gę gę 

    Moje gąski to jest ród królewski! 

 Ref.: Dzisiaj na podwórku…  

 

6. Przyszła wreszcie gospodyni miła 

    Głośne kłótnie szybko uciszyła 

    Wszystkie dzieci, moje panie Śliczne są, cudne są 

    A ja teraz proszę na śniadanie! 

 Ref.: Dzisiaj na podwórku… 

Pytania dotyczące treści piosenki: 

 Z ilu zwrotek składa się piosenka? 

 O co kłócą się zwierzęta w piosence? 

 O jakich zwierzętach jest mowa w kolejnych zwrotkach? 



 Jak nazywamy mamę, tatę i dziecko w rodzinach zwierząt ( ptaków) 

przedstawionych w piosence? 

Spodobała się Wam piosenka! Dajcie znać! 

Ponownie posłuchajcie piosenki i spróbujcie zaśpiewać refren. 

Powodzenia Żabki! 

 W piątek na zajęciach , na które wszystkich serdecznie  zapraszam 

zaśpiewamy razem. 

3. Zapraszam do wykonania pracy plastycznej ,, Zwierzęta na wsi”. 

Kochani Rodzice przygotujecie dla dziecka dużo kółek , kółeczek w różnych 

kolorach i o różnej wielkości ( Żabki same potrafią już piękne wyciąć ) i z tych 

kółek Drogie Żabki spróbujcie ułożyć zwierzęta ( przykleić) na kartce 

następnie  wyciąć  trawkę z bibuły lub kolorowego papieru, słoneczko , 

chmurki ( przykleić), dorysować brakujące elementy; oczy, ogon itp. I praca 

gotowa. Na pewno każdy z Was wykona ją inaczej. 

 Czekam na zdjęcia! Wiem, że posiadacie wielką wyobraźnię i na pewno 

poradzicie sobie z tym zadaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. A kiedy będziecie już zmęczeni , połóżcie się na dywanie lub wygodnie 
usiądźcie i posłuchajcie bajki terapeutycznej "Na wiejskim podwórku" Tatiany 
Jankiewicz. 
 

Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na pięknej polanie 
otoczonej dębami znajdowała się wioska, a na jej skraju małe podwórko, na 
którym mieszkały zwierzęta. Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, 
różowe świnki, brodate kózki, żółte kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. 
Życie tam płynęło spokojnie, a zwierzątka żyły w wielkiej przyjaźni. Całe dnie 
spędzały na zabawach, figlach i psotach. Były dla siebie miłe, dobre i uczynne, 
często mówiły proszę, przepraszam, dziękuję. Wszystkie zwierzęta bardzo się 
lubiły i pomagały sobie w trudnych chwilach. Zwierzątka dbały o swój wiejski 
ogródek w którym rosły piękne kolorowe kwiaty. Codziennie troszczyły się o nie 
podlewały je a one odwdzięczały się kolorami jak tęcza i cudownym zapachem. 
I tak mijał dzień za dniem i miesiąc za miesiącem…  
Pewnego dnia stało się coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła się 
ZŁOŚĆ. Niespostrzeżenie zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. 
Szeptała zwierzątkom niemiłe słówka, namawiała do kłótni. Od tego czasu na 
podwórku zapanował bałagan i hałas. Zwierzęta kłóciły się ze sobą – świnki 
wyzywały kózki, kaczki wyzywały kurki, a koniki podstawiały kopytka 
owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te przewracały się. Nie myślały o tym, że 
komuś może stać się krzywda. Zapominały o magicznych słowach. Nie potrafiły 
już bawić się razem, krzyczały na siebie, hałasowały i przestały uśmiechać się do 
siebie. Były dla siebie niemiłe, co bardzo cieszyło ZŁOŚĆ. Zwierzątka zapomniały 
również o swoim ogrodzie, o kwiatkach, pięknych jak tęcza, które powoli 
stawały się coraz brzydsze i już tak nie pachniały. 



Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po całym świecie 
 i dotarła do dobrej, wiosennej wróżki, która postanowiła pomóc zwaśnionym 
zwierzętom. Zasmuciła się bardzo ujrzawszy ogródek pełen zwiędniętych 
kwiatów oraz wykrzywione od złości miny zwierzątek. Czarodziejka prosiła 
zwierzęta, by zmieniły swoje postępowanie, prosiła ZŁOŚĆ, by ta opuściła 
wiejskie podwórko i odeszła daleko ,daleko…ale ani zwierzątka, ani ZŁOŚĆ nie 
słuchały jej. Wtedy wróżka podarowała zwierzętom magiczne pudełko 
 i poprosiła, by złapały w nie ZŁOŚĆ. Zwierzątka bardzo ucieszyły się z prezentu 
,ponieważ były już bardzo zmęczone ciągłymi kłótniami. Gdy ZŁOŚĆ spała, 
złapały ją i włożyły do pudełka. W pudełku Złość zamieniła się w coś miłego 
 i przyjemnego, w coś, co pozwoliło zwierzętom zrozumieć, że o wiele 
przyjemniejsze jest życie w zgodzie, gdzie nie  ma hałasu, kłótni i  gdzie panuje 
przyjaźń…Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek. 

Jestem ciekawa, czy podobała Wam się bajka? 

5. ,, Na podwórku”- karta pracy ( dla chętnych). 

Zamieszczona na samym końcu. Powodzenia! 

 

Kochani to już wszystko na dzisiaj. Odpoczywajcie, spacerujcie , bądźcie grzeczni! 

Do usłyszenia! 

Czekam na Was jutro! Pani Asia. 

 

 

 

 



 


