
Zadania na dzień 12.04.21 – Zwierzęta naszych pól i lasów 

Realizacja zadań zgodnie z rozporządzeniem MEN i postawą programową wychowania przedszkolnego. 

I 

 Zabawa ruchowa do linii melodycznej Głowa, ramiona, Ręce do góry 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

II 

,,Uchylamy wrota lasu” – poznajemy mieszkańców lasu 

 Rozwiązywanie zagadek słownych. 

 

„Ma krótkie nóżki i mały ryjek. 

Chociaż ma igły, nigdy nie szyje.” (jeż) 

 

„Jak płomień rudy wśród drzew pomyka. 

Chętnie by porwał, gąskę z kurnika.” (lis) 

 

„Przez całą zimę słodko sobie śpi. 

Wiecie, dlaczego? Bo miód mu się śni!” (niedźwiedź) 

 

„Co to za zwierzątko, które w dziupli mieszka. 

Rudy ma ogonek, chętnie zje orzeszka.” (wiewiórka) 

 

„Jakie zwierzę z bajek ma takie zwyczaje, 

że chce połknąć wnuczkę, więc babcię udaje?” (wilk) 

 

„On jest dziki, on jest zły, on ma bardzo ostre kły. 

A kto w lesie go spotyka, ten na drzewo szybko zmyka.” (dzik) 

 

„Ten ptak dobrze widzi w nocy, bo ma bardzo wielkie oczy. 

Nocą lata i poluje i posępnie pohukuje.” (sowa) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A


 

 

 Rozwiązywanie zagadek słuchowych. 

Odtwarzanie  nagrania odgłosów ptaków a dziecko ma za zadanie je rozpoznać (wrona, bocian, sowa, 

wróbel, kukułka). 

https://www.youtube.com/watch?v=Zz1EHhWuQfE 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w 

https://www.youtube.com/watch?v=Zz1EHhWuQfE
https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w


https://www.youtube.com/watch?v=bk9-o4VZRsc 

https://www.youtube.com/watch?v=y6Ccc2Povps 

https://www.youtube.com/watch?v=qG9W69vlmSA 

 

 Zabawa muzyczno - ruchowa „Uchylam wrota lasu”. 

Dziecko naśladuje  sposób poruszania się zwierząt wymienianych przez dorosłego  w rytm uderzania 

drewnianą łyżką w pudełko. Rozpoczyna się zabawę słowami: „Uchylam wrota lasu i wypuszczam w 

świat ...sowy.” itd.  

Wymieniamy zwierzęta z powyższych zagadek 

 

 „Puchacz”- praca plastyczna. 

 

Należy przykleić na papierową torebkę według wzoru (oczy - koła na środku, dziób - trójkąt pomiędzy 

kołami). Skrzydła wykonane z wysuszonych liści zastępujemy wycinanymi z papieru kolorowego,  

należy przykleić po prawej i po lewej stronie torebki. Na zakończenie dziecko dorysowuje (wg własnego 

pomysłu) brakujące części budowy ciała np: brwi, uszy, szpony przy użyciu dowolnych przyborów 

kreślarskich (kredki ołówkowe, świecowe, mazaki itp). 

Propozycje  prac poniżej 

 

 Zabawa relaksacyjna. 

Dziecko ze swoim „Puchaczami” prezentuje  improwizację ruchową do fragmentu utwory klasycznego 

J. S. Bacha pt: „Aria na strunę G”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6yRtWrqxtvQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bk9-o4VZRsc
https://www.youtube.com/watch?v=y6Ccc2Povps
https://www.youtube.com/watch?v=qG9W69vlmSA
https://www.youtube.com/watch?v=6yRtWrqxtvQ


 



 

 

III 

Taniec misia”- zabawa ruchowa: 

Dziecko swobodnie tańczy przy wesołej piosence „Gumi miś”  

Podczas przerwy w muzyce R. poleca dziecku: 

- skacz jak piłeczki; 

- stań na jednej nodze; 

- zrób  pajacyki; 

- stoisz w bezruchu; 

- połóż się na plecach; 

- zrób koci grzbiet; 

- stań na palcach unosząc jak najwyżej ręce. 

https://www.youtube.com/watch?v=UiiZfPvj8SU 

https://www.youtube.com/watch?v=UiiZfPvj8SU


 

  „Na zielonej łące”- zabawa ruchowa: 

Dziecko wcielają się w role zajączków. Przy piosence pt. „Na zielonej łące” skacze jak 

zajączki. Gdy muzyka przestaje grać kładzie się na dywanie i odpoczywa. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

