
Tydzień 11.05-15.05.2020r. 

Grupa: biedronki 

 

Dzień 1. 11. 05. 2020 Domowi ulubieńcy – pies 

 

1. Zwracanie uwagi na kalendarz – liczenie dni, miesięcy, ustalanie daty, określanie pory 

roku, pogody za oknem. 

2. ćwiczenia ogólnorozwojowe 

Ręka lewa na kolanie 

Prawa zaś na głowie, 

Lewą nogą tupnij mocno, 

Prawą Kręć swobodnie, 

Teraz prawa na kolanie 

Lewa zaś na głowie, 

Prawą nogą tupnij mocno, 

lewą kręć swobodnie 

I już taniec jest gotowy, 

całe ciało poszło w ruch , 

Głowa, ręce i kolana, 

no i oczywiście brzuch. 

3. Słuchanie opowiadania wiersza Piesek E. Szwajkowska 

Warczy piesek wrrrrr! 

Brzmi to strasznie- brrrr! 

Niech już nie warczy,  

warczenia wystarczy, 

Psy skowyczą ujadają , 

wyją skomlą lub szczekają, 

Gdy są psy zadowolone każdy macha swym ogonem. 

4. Pytania do wiersza : 

Jak warczy piesek ? Jak skowyczą ? , Jak szczekają ?, Jak machają ogonem – zabawa 

naśladowcza, 

5. Oglądanie obrazków różnych  katalogów przedstawiających rasy psów : 

https://www.psy.pl/rasy-psow/ 

6. Rozmowa z dzieckiem na  temat  ras psów 

7.Praca  plastyczna Dalmatyńczyk 

butelka, bristol, nożyczki, klej, nakrętki, plastikowa łyżka , patyczki do lodów , patyczki 

higieniczne, akrylowe pomponem, włóczka , papier, marker. 

1Tułów psa zastępujemy butelka po kefirze( baz nakrętki) głowę plastikową łyżeczka do 

zupy, ogon patyczkiem do lodów, nogi patyczkami higienicznymi, oko cekinem, nos 

akrylowym pomponem, pyszczek włóczką, a ucho wycinamy z papieru. 

2. Aby połączyć głowę oraz nogi z tułowiem, wykonujemy w naczyniu otwory. Możemy w 

tym celu użyć czubka nożyczek. 

3. Łatki malujemy markerem, 

4. Ogon, oko, ucho, pyszczek oraz nos przyklejamy za pomocą kleju. 

 

  

https://www.psy.pl/rasy-psow/


  

 

Dzień 2. 12.05.2020 Domowi ulubieńcy kot. 

 

1. Zwracanie uwagi na kalendarz- liczenie dni, miesięcy, ustalanie daty, pory roku, pogody za 

oknem, 

2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe : 

Dzieci powtarzają po osobie dorosłej : 

Lubię chodzić tak jak ty, prosto, zgrabnie, raz, dwa ,trzy, Lubię biegać tak jak ty, szybko 

sprawnie raz dwa trzy. 

 Lubię skakać tak jak ty .: hop, do góry, raz dwa, trzy. 

 Lubię   kręcić tak  jak ty , kołysząc raz dwa, trzy. 

Lubię tańczyć tak jak ty , kołysząc si ę raz, dwa, trzy. 

Lubię śmiać się tak jak ty: głośno cicho ha, ha, hi. 

Lubię kochać tak jak ty: bardzo mocno raz ,dwa, trzy- klaskanie 

3. Zabawa Kotki piją mleczko : Dzieci na czworakach klęczą obok swoich miseczek i 

naśladuj a picie. 

4. Oglądanie obrazków kotków : 

https://www.koty.pl/rasy-kotow/ 

5 Słuchanie wiersza o Kotku Julian Tuwim 

Kotek 
 

Miauczy kotek: miau! 

- Coś ty, kotku, miał? 

- Miałem ja miseczkę mleczka, 

Teraz pusta jest miseczka, 

A jeszcze bym chciał. 

 

Wzdycha kotek: o! 

- Co ci, kotku, co? 

- Śniła mi się wielka rzeka, 

Wielka rzeka, pełna mleka 

Aż po samo dno. 

 

Pisnął kotek: pii... 

- Pij, koteczku, pij! 

Skulił ogon, zmrużył ślipie, 

Śpi - i we śnie mleczko chlipie, 

Bo znów mu się śni. 

6. Jak miałczy kotek?, Co miał kotek?,  Jaka jest miseczka?, Co kotek skulił ?Co robi kotek ? 

7. Praca plastyczna : Kotek 

Marker, kredki, waciki kosmetyczne, kolorowy papier. 

1. Na kartkę kolorową przyklejamy dwa płatki kosmetyczne . Jeden to głowa drugi tułów. 

Dorysowujemy oczy nos , ogon , pyszczek i wąsy. Ozdabiamy prace według własnego 

pomysłu . 

 

 

 

Dzien 3. 13.05. 2020  Domowi ulubieńcy Chomik 

https://www.koty.pl/rasy-kotow/


 

1. Zwracanie uwagi na kalendarz- liczenie dni, miesięcy, ustalanie daty, pory roku, pogody za 

oknem, 

2. Gimnastyka paluszkowa : 

Prawa dłoń paluszki ma – dzieci pokazują paluszki, 

a ty ich dobrze znasz – wskazują na drugą osobę, 

Kciuk, wskazujący oraz środkowy- wystawiają kolejne palce, 

serdeczny, mały i szeregowy- wystawiają palce i machają, 

Lewa dłoń pięć paluszków ma, 

a ty ich nazwy dobrze znasz, 

Kciuk , wskazujący oraz środków, 

serdeczny mały i szereg gotowy, 

Każda dłoń pięć paluszków ma i tak kończy się nasza gra. 

Palce kolejno dotykają się, 

a potem w domku szybko chowają się . 

3. Słuchanie wiersza Krzysztof Roguski 

Chomik : 

Chomik wszystkie swoje dania 

Zjada szybko bez gadania. 

A że każde mu smakuje 

To je szybko chomikuje 

I w policzki oba wkłada, 

By się później znów objadać. 

4. Oglądanie ras chomików : 

https://www.zooplus.pl/magazyn/male-zwierzeta/gatunki-malych-zwierzat/chomiki 

5 Rozmowa o chomikach: 

Chomiki są aktywne przede wszystkim nocą, a za dnia chowają się w najdalsze i 

najciemniejsze kąciki klatki – to trochę odludki. Nocą kopią, biegają i hałasują wyposażeniem 

klatki dla chomika, w dzień potrzebują odpoczynku i spokoju. Głośną muzykę z wieży stereo, 

krzyki bawiących się dzieci czy buczenie odkurzacza te małe zwierzątka przyjmują tak samo 

niechętnie, jak próby zbliżenia się człowieka, który chętnie by je pogłaskał czy wziął na rękę. 

Zdarza się, że próby wyciągnięcia chomika z kryjówki, mogą zakończyć się dla człowieka 

śladami ostrych ząbków na dłoni. 

6. Praca plastyczna Chomik 

Malowanie farbami plakatowymi chomika lub zamalowywanie farbami konturu chomika. 

 

  

Dzień 4. 14.05.2020 Papuga 

 

1. Zwracanie uwagi na kalendarz- liczenie dni, miesięcy, ustalanie daty, pory roku, pogody za 

oknem, 

2. Zabawa ogólnorozwojowa : 

Zatańcz ze mój: 

Zatańcz ze mną taniec mój, 

ręce w górę, 

ręce w dół, Bioderkami porusz w bok, 

zrób do przodu jeden krok, 

la la la la la la 

3. Co to za zwierzę : 

https://www.zooplus.pl/magazyn/male-zwierzeta/gatunki-malych-zwierzat/chomiki
https://www.zooplus.pl/shop/gryzonie/wyposazenie_klatki?magid=22049
https://www.zooplus.pl/shop/gryzonie/wyposazenie_klatki?magid=22049


Dziobek ma jak haczyk 

i okropnie skrzeczy 

Czasem umie mówić 

Niestety- od rzeczy 

4. Oglądanie obrazków ras różnych papug. 

https://megan.com.pl/popularne-papugi-do-hodowli-domowej-lista/ 

5. Rozmowa o papugach : 

Papugi są niewątpliwie pięknymi, egzotycznymi, a przede wszystkim inteligentnymi ptakami. 

Największą ich zaletą jest jednak umiejętność naśladowania różnych dźwięków włączając w 

to ludzką mowę. To właśnie dzięki tej cesze ludzie pokochali te ptaki i dzięki której stały się 

one popularne na całym świecie. 

6. Zabawa ruchowa ; Papużki na gałąź : zwykły sznurek może być gałęzią na której siedzą 

papużki. Papużki biegają na hasło 

papużka na gałąź dzieci ustawiają  się na linii. 

7. Praca plastyczna : Kolorowa Papuga 

3 talerzyki kolorowe papierowe, kolorowe piórka, farby, klej. 

1. 1 z talerzy przecinamy na połowę – skrzydła papugi, drugi i trzeci talerzyk tworzą głowę i 

tułów papugi . Przyklejamy piórka i malujemy oczy oraz dziobek. 

 

  

  

 Dzień 5. 15.05.2020r. Bezpieczne zabawy ze zwierzętami 

1. Zwracanie uwagi na kalendarz- liczenie dni, miesięcy, ustalanie daty, pory roku, pogody za 

oknem, 

2. Zabawa naśladowcza  : Głodne zwierzęta 

Na podwórku już od rana awantura niesłychana : 

Koty miałczą miału miau, miau, 

psy szczekają hau, hau, 

gęsi głośno gę,gę,gę, 

Kozy meczą mee,mee, 

a owieczki beee, beee, 

My jeść chcemy, gospodyni 

i dlatego się złościmy. 

3. Zabawa dydaktyczna przeliczanie : Ile zwierzaków 

Oglądamy różne maskotki zwierząt i je liczymy np.: piesek, kotek, papuga , chomik. 

4. Rozmowa na temat jak mogą zachowywać się zwierzęta. 

5. Słuchanie wiersz R Ragana Przyjaciele 

Przyjaciele pies i kot 

Chętni są do wielu psot: 

Papcie znikły, szalik też, 

Przepadł gdzieś pluszowy jeż... 

Poszarpany nowy koc... 

Rozrabiają dzień i noc! 

 

Jednak bez nich pusto tak... 

I zabawa traci smak... 

Psoty te wybaczmy im, 

Tyle śmiechu dzięki nim! 

Przytul kotka, pogłaszcz psa, 

https://megan.com.pl/popularne-papugi-do-hodowli-domowej-lista/


Niech na zawsze przyjaźń trwa! 

6. Praca plastyczna : Pomalowanie kredkami obrazka” 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanki-zwierz%C4%99ta-domowe.html 

 

 

 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanki-zwierz%C4%99ta-domowe.html

