
20.04. - 24.04.2020 

ZADANIA DLA DZIECI MŁODSZYCH Z GRUPY SMERFY                                        

20.04.2020 ( poniedziałek) 

1. „Mieszkaocy wiejskiego podwórka”  - lepienie z plasteliny. 

Potrzebne nam będą koraliki do wykonania oczu,  kolorowe piórka, przykrywka od pudełka 

kartonowego np. po papierze ksero lub po butach. 

Dzieci wybierają kolor plasteliny i lepią dowolne figurki zwierząt gospodarskich.  Prace 

umieszczają w zagrodzie zrobionej z przykrywki z pudełka kartonowego. 

 

2. „Wiosenne nastroje” – słuchanie utworów poważnej muzyki klasycznej. 

 Kiedy zima pakuje już walizki, to przyroda powoli budzi się ze snu  i czeka. My też czekamy z 

niecierpliwością na pączki na drzewach, owady nad łąką i kwilenia dobiegające z ptasich 

gniazd. Możemy się już wiosennie nastrajad słuchając takich utworów, jak „Lot trzmiela” czy 

„Taniec kurcząt w skorupkach”. Włącz dzieciom ich fragmenty, a potem spytaj o wrażenia. Co 

przedszkolaki czuły podczas słuchania? Z czym kojarzy im się ta muzyka? Jakie tytuły 

nadałyby dzieci wysłuchanym utworom?  

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


21.04.2020 (wtorek) 

Koduj Smerfie  

Zanim przystąpimy do wprowadzania kodów,  musimy opanowad nazwy wszystkich kolorów 
chusty animacyjnej. W domu pewnie  nie macie  do dyspozycji takiej chusty,  dlatego  do 
tego typu zabaw wykorzystamy kolorowe koło wykonane z papieru. 

1.Kolorowe opowiadania 

Utrwalamy nazwy kolorów poprzez krótkie kolorowe opowiadania, które dzieci  odgrywają 
na rozłożonym na dywanie kole. Rodzic zaś opowiadając, podkreśla konkretne kolory np. 
zielona trawa, szary słoo, pomaraoczowe słooce itd. Dziecko słuchając przechodzi na 
odpowiednie pola koła. Wiele propozycji takich opowiadao znajduje się w poradnikach do 
chusty animacyjnej. Rodzic może też sam wymyślid opowiadanie. Ciąg dalszy nauki 
kodowania za tydzieo. 

 

 

http://www.projektor.ukw.edu.pl/wp-content/uploads/2012/08/zabawy_z_chusta_Clanza. 



2.  Naśladowanie głosów zwierząt z wiejskiego podwórka  – dwiczenia dźwiękonaśladowcze. 

https://www.youtube.com/watch?v=9gCPPaFokD8 

 

22.04.2020 ( środa) 

1. Słuchanie wiersza  „Na podwórku”- B. Formy 

1. Na podwórku mieszka kaczka, 

 bardzo głodna nieboraczka. 

 Krzyczą kury i indyczki, 

 kogut, gęsi i perliczki. 

 Wszyscy pusto w brzuchach mają, 

 gospodarza wciąż wzywają. 

 Gdzie się podział pan gospodarz?  

 Kiedy nam śniadanie poda? 

 

2. Konik z worka skubie siano, 

 trawę woli cielak z mamą, 

 pani koza z koźlątkami, 

 oraz owca z jagniętami. 

 Brzuszki wszyscy napełnili. 

 Jedząc, trochę się zmęczyli. 

 Kwoka z dziedmi odpoczywa, 

 w chłodnym miejscu się ukrywa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9gCPPaFokD8


Rozmowa na temat wiersza: 

- jakie zwierzęta występowały w wierszu? 

- czy zwierzęta były najedzone? 

- kto je nakarmił? 

- co jadły zwierzęta? 

 

23.04.2020 (czwartek) 

1. Tor przeszkód – zabawa ruchowa 

Wasz salon na 20 minut zamieni się w poligon wojskowy. Do jego wykonania wykorzystajcie 
to, co macie pod ręką, czyli kartony, krzesełka, narzuty itp. Mały żołnierz ma za zadanie 
dotrzed ze startu do mety po wcześniejszym pokonaniu przeszkód. Musi się czołgad, skakad, 
robid przewroty. Po zakooczeniu zabawy wszyscy sprzątają, co również jest formą aktywności 
ruchowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Połącz każde zwierzę z jego cieniem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.04.2020 (piątek) 

1. "Pobawmy się w chowanego" - zabawa z rodzicami i rodzeostwem.    

2. Porównaj te obrazki i znajdź różnice między nimi. 

 


