
ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU 

GRUPA I i II 

MISIE i BIEDRONKI 

 
PONIEDZIAŁEK 

1. „Na podwórku” – słuchanie wiersza H. Bechlerowej; dziecko nazywa zwierzęta hodowane na wsi; potrafi odpowiadać na pytania 

dotyczące tekstu; np., Kto mieszkał na podwórku?, Jakie zmartwienia miał gospodarz?,  

 „Na podwórku”  
Na podwórku u Władka 

jest wesoła gromadka: 

długowłosy pies Raczek 

i króliczek, co skacze, 

kura pstra 

I kotki dwa, 

i na koniec łaciaty prosiaczek. 

 

Ma ten Władek zmartwienie: 

Raczek garnek stłukł w sieni, 

kotek wełnę rozwinął, 
spruł pończochę babciną, 

drugi kot 

wlazł na płot 

i pobrudził łapkami pierzynę. 

 

A od rana już kłopot: 

trzeba mleka dać kotom, 

barszcz zajada pies Raczek, 

trawę królik, co skacze, 

kurka pstra, 

a otręby w korytku – prosiaczek. 



 

2.https://www.totschooling.net/2014/04/free-book-printable-for-mothers-day.html – karty do dopasowania – zwierzęta i ich potomstwo 

Dziecko potrafi połączyć w pary: mama – dziecko; reaguje ruchem na odgłos z wiejskiego podwórka po połączeniu obrazków; 

Zabawy słowem: 
" Sylaby na opak"- zabawa słowna. Analiza i synteza wyrazu. 

 

Nauczyciel turla piłkę do danego dziecka i podaję wyraz związany z omawianą tematyką sylabizując go od tyłu. Zadaniem dziecka jest 

odgadnąć, o jakie słowo chodzi. 

 

wa- kro ( krowa), nia- świ (świnia), ra-ku ( kura), czę-kur (kurczę), bię- źre ( źrebię), lę- cie (cielę), nik- kur (kurnik), nia- staj (stajnia), to- bło 

(błoto), ko- mle (mleko), ko- jaj (jajko), no- sia (siano).... 

 
3.Ćwiczenia gimnastyczne według zabawy Bożeny Formy „ W Wiejskiej zagrodzie” Wykonaj według wskazówek wraz z dzieckiem. 

Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo - marsz po sali, naśladowanie głosów ptactwa domowego: 

 

•   kury - ko, ko, ko 

•   indyki - gul, gul, gul 
•   kogut - kukuryku 

 

- Zatrzymują się, machają skrzydłami - wykonywanie ruchów rękami.  
 

- Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno - wykonanie skrętów szyi w prawą i lewą stronę. 

 
- Kogut wskoczył na płot - wykonywanie podskoków obunóż. 

 

- Gospodarz sypie ziarno - skłony w przód. 

 
- Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko - przemieszczają się na czworakach. 

 

- Zwierzęta żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek - przejście na czworakach po szerokiej ławeczce. 
 

- Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając - przejście do leżenia przodem, podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak 

najwyżej, spoglądanie raz w jedną, raz w drugą stronę. 

 

https://www.totschooling.net/2014/04/free-book-printable-for-mothers-day.html


- Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi bok - przechodzą z leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku. 

 

- Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory - chód na czworakach, przejście przez "mostek" (jak wyżej). 
 

Na zakończenie ćwiczenie rozluźniające - stanie w lekkim rozkroku, swobodny zwis tułowia i rąk. 

 

4.„Zwierzęta domowe”  - wypełnianie dowolną techniką konturów zwierząt domowych; dziecko samodzielnie dokonuje wyboru zwierzęcia i 

materiału, którym będzie wyklejał swoje zwierzątko; potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o swoim zwierzątku, które ma w domu; nakleja napis 

lub rodzic po prostu podpisuję nazwę. 

Kontury znajdziesz tu w kolorowankach:  

·  https://www.momjunction.com/articles/cute-farm-animal-coloring-pages-toddler-will-love_0084919/#gref 

·  https://www.preschool-printable-activities.com/farm-animal-coloring-pages.html 

·  https://kinderart.com/kindercolor/farm/ 

 
WTOREK 

1.„Kurki	trzy”	–	Zabawa	ruchowa	przy	piosence.	reaguje	na	muzykę	porusza	się	w	rytmie	w	różnych	szykach	i	różnych	

kierunkach	https:/ / www.youtube.com/ watch?v=MEzNYFnkM70		

Wyszły	w	pole	kurki	trzy	-	tekst	piosenki	
Wyszły w pole kurki trzy 

i gęsiego sobie szły. 

Pierwsza przodem, w środku druga, 

trzecia z tyłu oczkiem mruga. 

I tak sobie kurki trzy 

raz dwa! raz dwa! W pole szły. 

A pod stogiem ziarnka są, 
zjadły kurki ziarnek sto. 

Myśli sobie każda kurka: 

"Po co wracać na podwórko? 

Smaczne ziarnka tutaj są, 
nie na próżno więc się szło". 

https://www.momjunction.com/articles/cute-farm-animal-coloring-pages-toddler-will-love_0084919/#gref
https://www.preschool-printable-activities.com/farm-animal-coloring-pages.html
https://kinderart.com/kindercolor/farm/
https://www.youtube.com/watch?v=MEzNYFnkM70


Chłop szedł miedzą do swej wsi 

i zobaczył kurki trzy. 

Krzyknął: "Pozwól kurze grzędy, 

ona wnet Ci wlezie wszędy!" 

Klasnął w dłonie: raz, dwa, trzy 

i wypłoszył kurki trzy! 

 

Wariant zabawy:  " Zawody młodych zwierzątek" 

 

 Dzieci otrzymują emblematy z wizerunkami młodych zwierząt hodowlanych: źrebie, ciele, prosię, kurczę. Na środku dywanu stoi krzesło. 

Dzieci maszerują do melodii utworu Na pauzę w muzyce i hasło n-l, dotyczące nazwy danego zwierzęcia, dzieci, które maja z nim emblemat, 

muszą jak najszybciej zająć miejsce na krzesełku. Punkt otrzymuje dziecko, które jako pierwsze usiądzie na krześle.  

 

2. Co znoszą kury? Po wysłuchaniu piosenki wykonanie eksperymentu wraz z dzieckiem do wyboru z linku poniżej: 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-z-dziecmi.html 

np. Czy uda nam się zmieścić jajko do butelki, której otwór jest mniejszy od średnicy jajka? Potrzebne będzie:  

szklana butelka, zapałki, jako obrane ze skórki ugotowane na twardo 

Przebieg eksperymentu: Dorosły zapala zapałkę i umieszcza ją w butelce, której otwór szybko zatyka jajkiem. 

Wytłumacz co się stało:” Zapałka ogrzewa cząsteczki powietrza w butelce, przez co odsuwają się od siebie i nieco powietrza uchodzi z 

butelki. Gdy płomień gaśnie, cząsteczki powietrza się ochładzają i zbliżają do siebie. W normalnych warunkach powietrze z zewnątrz 

dopełniłoby butelkę, jednak na przeszkodzie stoi jajko. Ciśnienie powietrza na zewnątrz butelki jest tak duże, że wciska jajko do 

wewnątrz.” 

3.Praca plastyczna: Kurczaczki z małych słoików. https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/izabela-kowalska/kurczaki-z-malych-

sloikowk/ 

Wykonanie: słoik odkręcamy i napełniamy go kawałkami żółtej bibuły. Zakręcamy i stawiamy na zakrętce. Doklejamy oczy, skrzydełka po 

bokach, a na górze piórko.  

4. "Karmimy kurki"- ćwiczenia oddechowe. 

 

 Przenoszenie za pomocą słomki, ziarenek papierowych z kartki na rysunek kury. 

 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-z-dziecmi.html
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/izabela-kowalska/kurczaki-z-malych-sloikowk/
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/izabela-kowalska/kurczaki-z-malych-sloikowk/


ŚRODA 
 

1. „Dziwne rozmowy” – osłuchanie z piosenką; zapamiętuje słowa piosenki, śpiewa piosenkę inscenizując treść pacynkami. Zagadki 

słuchowe,  pantomimiczne lub słowne – zwierzęta z wiejskiego podwórza; potrafi rozwiązać zagadkę. Posłuchaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI lub przeczytaj zagadki które są poniżej. 

 „Dziwne rozmowy”  
 

W chlewiku mieszka świnka 
Co ryjkiem trąca drzwi 
Ja niosę jej jedzenie 
A ona kwi, kwi, kwi. 
 
Po dworze chodzi kaczka 
Co krzywe nóżki ma  
Ja mówię jej dzień dobry 
A ona kwa, kwa, kwa. 
 
Na drzewie siedzi wrona 
od rana strasznie zła 
ja mówię jak się miewasz? 
A ona kra, kra, kra 
 
Przy budzie trzy szczeniaczki 
Podnoszą straszny gwałt 
Ja mówię cicho pieski 
A one hau, hau, hau. 
 

 

2.Świnka - Praca plastyczna: wykonana metodą orgiami koła. 

http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html wzór prac– zwierzęta z wiejskiego podwórka z orgiami  

https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI
http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html


 
– jedno koło bardzo duże różowe, 

– 2 koła średnie różowe, 

– 7 kół mniejszych różowych, 

– 1 koło mniejsze szare, 

-2 kółeczka wycięte dziurkaczem czarne i 2 różowe. 

 

 

Wykonanie: 
1. Przyklejamy największe koło tworzące korpus i koło średnie jako głowę. 

2. Drugie średnie koło zginamy na pół i przyklejamy na dolnej połowie głowy. 

3. Do szarego kółeczka mocujemy dwa maleńkie różowe tworzące nosek i całość naklejamy na pyszczek. 

4. Oczka tworzymy z czarnych maleńkich kółek. 

5. Uszy: koła zaginamy najpierw na pół, a później delikatnie po skosie (myślę, że widać to dokładnie na obrazku). Podobnie z ogonkiem. 

6. Nóżki to po prostu koła złożone na pół. 

http://4.bp.blogspot.com/-Tid4XDyqNAg/VUtuhO-ke5I/AAAAAAAAC_I/ft-8RMRTQNA/s1600/PhotoGrid_1431006512081.jpg


 
 

Zagadki słowne: możesz wykorzystać obrazki wydrukowane do wczorajszej zabawy do wskazywania rozwiązania 

Chodzi po podwórku,  

Woła: „Kukuryku”,  

On i jego przyjaciele,  

Mieszkają w kurniku.  

(kogut) 

 

Bawię się w błocie 

Krzyczę: „Kwiku, kwiku”.  

Mieszkam w chlewiku .... 

(świnia) 

 



Często wołam: me, me, me.  

Czy ktoś wełnę moją chce?  

( owca) 

 

Ciężko pracuję na wsi cały dzień.  

Odpoczywam w stajni i nie  

jestem leń.  

(koń) 

 

Gdaczę sobie: ko, ko, ko, 

Na śniadanie dam ci jajko. 

(kura) 

 

Zawsze blisko krowy i ogonem 

miele, każdy już odgadnie, 

bo to przecież...(ciele) 

 

Nad rzeczułką wartką, 

kto to drepce z dziatwą? 

Żółte nóżki ma.  

Gę, gę, gę, gę, ga! ... (gęś) 

 



Tak cichutko chodzi, 

że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo  

boją się go myszy. ...(kot) 

 

Mieszka w chlewiku 

tłuścioszka znana. 

Przez ludzi na słoninkę 

i mięso chowana. ...(świnia) 

 

Chodzi po podwórku 

I grzebie łapami. 

Jest to ptak domowy, 

Nazwijcie go sami. ... (kura) 

 
Dobre ma zwyczaje 

– ludziom mleko daje. ...(krowa) 

 
Bywa siwy, gniady, kary,  

Wozi ludzi i ciężary. ... (koń) 

 
Za kości rzucone dziękuje ogonem. ... 

(pies) 

 
po podwórku sobie chodzi 

i kurczęta żółte wodzi. ... ( kura) 



 
Mucząc woła gospodynię 

Bo to zwierze z tego słynie, 

Że gdy muczy to oznacza - 

Gospodynię czeka praca  

.Mleko wnet do wiadra leci, 

By je piły wszystkie dzieci, 

Żeby każdy z Was był zdrowy 

A to mleko dają ...(krowy) 

 

Żółciutkie kuleczki 

Za kura się toczą, 

Kryją się pod skrzydła, 

Kiedy wroga zoczą. ... (kurczęta) 

 
W każdej wsi jest taki budzik, 

który co dzień budzi ludzi. 

Budzik chodzi, łapką grzebie. 

Choć nie czesze się, ma grzebień. ...(kogut) 

 
Szybko biega, rży i parska. 

Na śniadanie - owsa garstka. 

Potem w stajni grzecznie stoi. 

Czeka, aż go ktoś napoi. 

Ty odważnie podejdź doń, 

bo to jest po prostu ... (koń) 



Żółte, puszyste piórka, 

okrągłe, grube brzuszki, 

oczka jak dwa paciorki 

i płaskie krzywe nóżki. ...(kaczątko) 

 
Nawet śpi w ostrogach 

Ten rycerz podwórka. 

Rankiem budzi ludzi ,  

w dzień czuwa przy kurkach. ...(kogut) 

 
Chodzi po podwórku- 

Zawsze grzebień nosi, 

Jest panem podwórka 

i chlubą gosposi? ... ( kogut) 

https://www.youtube.com/watch?v=B3GWjOfgEDs  Jak nazywa się to zwierzę? 

 

CZWARTEK 
1.Zabawa rytmiczno - ruchowa: pląs: Kaczki. 

Dziecko idzie po okręgu i odpowiednio do słów, przystając przy tym, macha rękami i tupie nogą (w podanym rytmie). Wykorzystaj do wybijania 

rytmu dłonie lub instrument typu pałeczki, bębenek.  

Jak to miło być kaczuszką, 

machać sobie prawą nóżką. 

Szczery uśmiech mieć na dziobie, 

prawą nóżką tupać sobie. 

Tup - tup - tup 

Tup tup - tup 

Tup - tup tup - tup, itp. 

Idzie kaczka nieboraczka, 

https://www.youtube.com/watch?v=B3GWjOfgEDs


śmiesznie człapie w luźnych laczkach. 

Za tą kaczką druga kaczka, 

idzie kaczek cała paczka. 

Jak to miło być kaczuszką, 

machać sobie lewą nóżką. 

Szczery uśmiech mieć na dziobie, 

lewą nóżką tupać sobie. 

Tup - tup - tup 

Tup tup - tup 

Tup - tup tup - tup, itp. 

 

2.Zabawa matematyczna - w chowanego: 

prowadzący kładzie maskotki, figurki zwierząt w różne miejsca. Dziecko szuka i określa ich położenie, np. kotek jest za krzesłem, piesek jest 

pod książką, krowa na półce itp.  

szukanie zwierząt ukrytych na obrazku, określanie położenia (na, pod, za, obok, itp.)  

3.Wspomaganie aparatu mowy: 
" Dzień dobry zwierzątka- zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy mowy 

 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w kurniku na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych 
zębów po wewnętrznej stronie), krowa i koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego), a piesek w 

budzie (język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów). 
Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i wysuwanie języka nie dotykając o zęby), rozejrzał się po 

podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, przy szeroko otwartych ustach), wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) i 
głośno zapiał - kukuryku!! 

Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - ko!! Na śniadanie kurki zjadły ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu 



preparowanego wargami). 

Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!! Pobiegał w koło podwórka (usta szeroko otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). 
Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwanie szerokiego języka do brody). 

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!! Wypił mleczko z miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w 
kształcie miseczki). 

W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do przodu jak przy samogłosce u). 
Krowa zaryczała - muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, kląskanie). 

A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzień dobry). 

 

PIĄTEK 
 

1. „Czarna krowa” - wysłuchanie wiersza H. Łochockiej;  rozmowa na temat produktów nabiałowych otrzymywanych z mleka i ich 

pozytywnego wpływu na nasze zdrowie; dziecko składa obrazek z kilku części dużego obrazka krowy i produktów, które można 

otrzymać z mleka; dziecko doskonali pamięć słuchową nalepiając wg kolejności produkty. Tu posłuchasz: 

https://www.youtube.com/watch?v=zeRyW1Fly9g 

K.	Łochocka	
Czarna krowa  
 

Czarna krowa w kropki bordo 

gryzła trawę kręcąc mordą. 

Kręcąc mordą i rogami 

gryzła trawę wraz z jaskrami.  

 

„Czarna krowo, nie kręć rogiem, 

bo ja pieróg jem z twarogiem: 

gdy tak srogo rogiem kręcisz, 

gryźć pieroga nie mam chęci.”  

 

„Jedz bez trwogi swe pierogi, 

nie są groźne krowie rogi. 

https://www.youtube.com/watch?v=zeRyW1Fly9g


Jestem bardzo dobra krowa 

rodem z miasta Żyrardowa. 

 

Raz do roku w Żyrardowie 

pieróg z grochem dają krowie. 

Więc mi odkrój róg pieroga, 

a o krowich nie myśl rogach.  

 

Ja Ci również radość sprawię: 

Jaskry, które rosną w trawie, 

zręcznie ci pozrywam mordą 

czarną mordą w kropki bordo.” 

 

2. WykonanieEksperymentuzmlekiem: KOLOROWE MLEKO 

 https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g. Nalewamy mleko do talerza. Dziecko rozprowadza barwniki w dowolny sposób 

pipetką. Moczymy patyczek w płynie do mycia naczyń. I obserwujemy co się dzieje. Farby zaczynają odsuwać się od patyczka. Tworzą 

ciekawe obrazy. Użyj kilku kolorów. Efekt bądzie lepszy. 

 

3.Ćwiczenia gimnastyczne/ruchowe. .  

„Naśladujemy zwierzęta” 
Dzieci poruszają się po pokoju w rytmie wystukiwanym. Podczas przerwy w grze rodzic pokazuje obrazek zwierzęcia. Dzieci naśladują sposób 

jego poruszania się oraz głos, jaki wydaje. Dźwięk tamburynu jest sygnałem do ponownego swobodnego ruchu.  

Na grzędzie z elementem równowagi - dziecko idzie stopa za stopą np. po sznurku 

Koguty gonią kury z elementem biegu, szybka reakcja na polecenie –podzielcie rodzine na role, bawcie się w berka wydając odgłosy 

 Bogdanowicz Zabawa logopedyczna Koniki -ćwiczenia warg i języka zabawa : ( dzieci dobierają się parami, jedno jest konikiem, drugie 

woźnicą, biegają po sali. Naśladują uderzanie kopyt przez kląskanie językiem szybko i wolno. Na sygnał koniki zatrzymują się, parskają ze 

zmęczenia, a woźnica cmoka, by konik poszedł dalej. Potem zmiana ról.  

„Koty i mysz”- wyznaczona linia startu i mety, koty podchodzą do myszy tylko wtedy gdy ma zasłonięte oczy , gdy odsłoni wówczas kotki 

zastygają w bezruchu 

„Myszki w norce”- jedne dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym w kole i trzymają się za ręce, drugie siedzą w środku koła przodem do partnera, 

myszki wyglądają z prawej strony i na czworaka obiegają swoją parę i wracają na miejsce 

Kto dalej rzuci”- dzieci rzucają woreczkiem w przód z wyznaczonej linii. 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g


 

 

4.. „Moje gospodarstwo” – tworzenie makiety gospodarstwa. Zwykorzystaniem tego co znajdziemy w domu. Zabawek, rolek po papierze, 

pudełek, farb. 

 

 

 
 

JĘZYK ANGIELSKI:  

Po obejrzeniu prezentacji. 

https://www.youtube.com/watch?v=0rKeFBQexbYnp 

Utrwal słownictwo zabawą: Where is..?What do the animal said?Zabawa z figurkami zwierząt. 
 

https://supersimple.com/song/who-took-the-cookie-farm-animals-version/ - Who took the cookie? 

Utrwalenie nazw zwierząt 

Who took the cookie from the cookie jar? 

np.Rabbit….. took the cookie from the cookie jar. 

Who me? 

Yes, you! 

Not me! 

Then who? 

Rabbit! 

https://www.youtube.com/watch?v=0rKeFBQexbYnp
https://supersimple.com/song/who-took-the-cookie-farm-animals-version/


Popularna zabawa dla całej rodziny: 

Uciekaj myszko... 

Uciekaj myszko do dziury 

bo ciebie złapie kot bury, 

a jak cię złapie kot bury, 

to cię obedrze ze skóry. 

Do dziury myszko do dziury, 

by cię nie złapał kot bury, 

bo jak cię złapie w pazury, 

to już nie wrócisz do dziury 

 

Gąski 

Gąski, gąski do domu! 

Boimy się. 

A czego? 

Wilka złego. 

A gdzie on jest? 

Za górami, za lasami. 

Gąski, gąski do domu! („wilk” łapie biegnące dzieci) 

 
zadania dodatkowe : 

Angielski: 
·  https://supersimple.com/song/old-macdonald/ – Old MacDonald + karty obrazkowe 

·  https://supersimple.com/song/good-morning-mr-rooster/ – Good Morning, Mr. Rooster + karty pracy 

http://angielskiebajanie.pl/youtube-sluchanie-listening-games/ słuchanki zgadywanki 

 
Zabawy matematyczne: 
http://www.pedagogpisze.pl/2016/04/zwierzeta-wiejskie.html  

 Memory, dobieranka, Które zwierzę zmieniło miejsce: Karty do pobrania i opis zabawy pod linkiem 

https://supersimple.com/song/old-macdonald/
https://supersimple.com/song/good-morning-mr-rooster/
http://angielskiebajanie.pl/youtube-sluchanie-listening-games/
http://www.pedagogpisze.pl/2016/04/zwierzeta-wiejskie.html


Memory:układamy rewersem do góry 10 par obrazków (zwierząt). Gra polega na kompletowaniu par. Wygrywa ten kto zbierze największą 

liczbę par. Podczas odkrywania grający nazywa obrazki starając się prawidłowo wymówić dane słowo lub naśladuje mowę zwierząt. Przydadzą 

się do zabawy w rymowanki:  

Rymowanki.Dwa komplety kartoników z obrazkami do rymu. Jeden komplet prowadzący zostawia sobie, drugi (ze zwierzętami)otrzymuje 

dziecko. Prowadzący wykłada kolejno swoje kartoniki wymawiając nazwę np. płotek, a. dziecko dokłada obrazek ze zwierzątkiem, którego 

nazwa rymuje się z podanym wyrazem np. kotek. Przykłady: góra - kura, głowa - krowa, bałwanek - baranek , pasek - piesek, balonik - konik, 

taczka - kaczka, nóżka - kózka, bucik - kogucik, malinka - świnka.  

 
Zabawy ruchowe: 
1. "Koniki" 

Ruchy wykonywane do słów piosenki,  

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! Wioooooooooooo! 

Wiersze: 
 „Pieski” 
Raz dwa pieski na podwórzu zobaczyły kość niedużą! 

Biegną do niej ile siły! 
Już ją mają! Już chwyciły! 
Biały piesek do czarnego 
warczy: - Oddaj kość kolego! 
Oddać kostkę? Nie, mój miły, 
ja ją pierwszy zobaczyłem! 
Kłótnia toczy się zajadła. 
Nagle pieskom kość upadła, 
ale wówczas, patrzcie dzieci, 
porwał kostkę piesek trzeci. 
 



„Na wiejskim podwórku”- zmodyfikowany wiersz S. Kraszewskiego. 
 
Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 
Krowa- łaciate cielątko 
Koń- brązowe źrebiątko 
Świnka- różowe prosiątko 
Kurka- pierzaste kurczątko 
Kaczka- płetwiaste kaczątko 
Każda prowadzi swoje dzieciątko! 
 
Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 
Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 
Krowa- łaciate cielątko 
Koń- brązowe źrebiątko 
Świnka- różowe prosiątko 
Kurka- pierzaste kurczątko 
Kaczka- płetwiaste kaczątko 
Każda prowadziła swoje dzieciątko! 
Każda zgubiła swoje dzieciątko! 
 
Wtem gospodarz konna furką wjechał prosto na podwórko. 
Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 
Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?” 
Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 
Krowa- łaciate cielątko 
Koń- brązowe źrebiątko 
Świnka- różowe prosiątko 
Kurka- pierzaste kurczątko 
Kaczka- płetwiaste kaczątko 
Każda prowadzi swoje dzieciątko! 
Znalazło mamę każde dzieciątko! 

 

Zabawy słowem: 
Kończenie rymowanych zdań, np. 
Cielę co językiem...(miele). 



Przyszła koza do...(woza). 

Wlazł kotek na...(płotek). 

Pies zły szczerzy...(kły). 

Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie...(szły).  

To dla kotka jest miseczka pełna...(mleczka). 

Kotek rozplątał babci...(motek). 

 

Propozycje zabaw manualnych: 
Koniki uzupełnianie brakujących elementów obrazka, kolorowanie. 

Składanie pociętej pocztówki przedstawiającej zwierzęta wiejskie. 

Wypełnianie konturów zwierząt wiejskich kredką i otaczanie ich wałeczkami z plasteliny wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem 

różnych materiałów.  

Plastelinowe zwierzątka lepienie przez dzieci wybranych zwierzątek wiejskich z plasteliny. 

  Ćwiczenia graficzne - kreśli po śladzie tworząc obrazek  

Kolorowanie mandali  

 Labirynty- wskaż pieskowi drogę do domu, kotkowi do myszki, kurczątkom do mamy kurki, itp. - kreślenie linii nieregularnych mazakiem 

sucho ścieralnym na koszulce foliowej, w którą włożony jest rysunek.  

Zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków oraz figurek zwierzątek. 

Malowanie farbami plakatowymi na temat Moje ulubione wiejskie zwierzątko - zachowanie czystości w miejscu pracy, poprawne posługiwanie 

się farbami.  

Wycinanie konturów zwierząt – wykonanie plakatu -zwierzęta na wsi. 

KARTY PRACY: 

·  http://przedszkolankowo.pl/2017/03/25/wiejska-zagroda-karty-pracy/ – zbiór kart pracy 

·  https://dzieckiembadz.blogspot.com/2018/04/karty-pracy-wiejskie-podworko-do.html – zbiór kart pracy 
 
 

Pani Monika i Pani Asia 

http://przedszkolankowo.pl/2017/03/25/wiejska-zagroda-karty-pracy/
https://dzieckiembadz.blogspot.com/2018/04/karty-pracy-wiejskie-podworko-do.html
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