
Grupa III „Motylki” 
Temat: „Na  wiejskim podwórku” 
 
Poniedziałek 

1. „Zwierzęta mieszkające na wsi” - praca z obrazkiem. Dzieci oglądają książeczki, 
obrazki, ilustracje, zdjęcia w Internecie zwierząt żyjących na wiejskim podwórku. 
Utrwalają nazwy dorosłych osobników oraz ich młodych. Podają cechy 
charakterystyczne, opisują wygląd, warunki życia i znaczenie w życiu człowieka. 

2. „Co to jest?”- zabawa badawcza. Rodzic prezentuje dziecku nabiał np. maślankę, 
jogurt, sery (żółty, biały), masło, mleko. Wspólnie zastanawiają się nad 
pochodzeniem produktów, próbują, opisują smaki. Uświadomienie dzieciom, jakie te 
produkty mają wartość odżywczą: zawierają wapń ( niezbędny do budowy kości i 
zębów), białko ( potrzebne do prawidłowego wzrostu i rozwoju) oraz witaminy ( np. 
D i z grupy B) 

3. Zabawa słuchowa: „Odgłosy zwierząt”. Dziecko rozpoznaje, nazywa  i naśladuje 
odgłosy zwierząt z wiejskiego podwórka  

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 
4. Zabawa ruchowa : „Rodzinne wyścigi”. Dwie drużyny ustawiają się na linii. 

Naprzeciwko każdej grupy w tej samej odległości rodzic ustawia po jednej obręczy. 
Zadaniem każdej osoby jest dojście do obręczy na czworakach, następnie powrót w 
podskokach na jednej z nóg. Wygrywa ta drużyna, która szybciej przejdzie tor. 

5. „Czy wiesz, skąd mamy poszczególne produjkty?” - karta pracy 
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy...-karty-
pracy1.jpg 
       6.  Ćwiczenia grafomotoryczne: „Dzień zwierząt” 
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/dzien-zwierzat/ 
 
Wtorek 

1. Zabawa matematyczna: „Karmimy nasze zwierzątka”. Rozkładamy przed dzieckiem 
3 szarfy – domki zwierząt ( owieczki, świnki oraz królika). Wycinamy z kolorowego 
papieru 6 marchewek i 3 jabłka. Zadaniem dziecka jest przyporządkować 
zwierzętom po tyle samo jabłek i po tyle samo marchewek. 

2. „Skąd mamy wełnę? - zabawa dydaktyczna. Rodzic pokazuje dziecku produkty 
wykonane z wełny np. sweter, skarpety, kapcie, poduszkę itp. Dziecko dotyka i 
opisuje wrażenia np. (miękkie, ciepłe, przyjemne, gryzące). Wspólnie z rodzicem 
zastanawia się, skąd pochodzi wełna, od jakiego zwierzęcia ją otrzymujemy. 
Oglądanie w Internecie zdjęć przedstawiających strzyżenie owiec. 

3.  Praca plastyczna: „Owieczka”. Rodzic drukuje szablon owieczki (można narysować 
odręcznie). Zadaniem dziecka jest wyklejenie owieczki włóczką lub innym 
dostępnym materiałem np. kulki krepiny. Można dorysować więcej szczegółów np. 
trawa, niebo, drzewko itp. 

4. Zabawa w porównywanie: ”Różnice i podobieństwa między koniem a krową”. 
Dziecko porównuje na zdjęciach sylwetki konia i krowy (zdjęcia, leżą obok siebie). 
Wskazują podobieństwa i różnice np.: I koń, i krowa maja 4 nogi. Zwierzęta są 
innego koloru. Krowa ma rogi, a koń nie. 

5. „Doprowadzę owieczkę do trawki” - konstruowanie labiryntu. Dziecko z rodzicem na 
swoich kartkach rysują w dowolnym rogu owieczkę, w innym rogu trawkę (każdy 
samodzielnie). Między tymi elementami tworzą labirynt. Następnie wymieniają się 
kartkami i rozwiązują zadanie. 

6. Zabawa ruchowa „Przejście po równoważni”. Dziecko rozkłada na podłodze 
skakankę w prostej linii. Następnie próbuje przejść po niej stopa za stopą. (zamiast 
skakanki może posłużyć brzeg dywanu) 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy...-karty-pracy1.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy...-karty-pracy1.jpg
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/dzien-zwierzat/


  
 
Środa 

1. „Rolnik sam w dolinie” - poznanie słów i melodii piosenki. Śpiewanie wspólnie z 
rodzicami. 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4 
 

2. Wyjaśnienie pojęcia słowa „Rolnik” 
3. Narysuj „Rolnika” wg własnego pomysłu 
4. Zabawa naśladowcza „Obowiązki rolnika” - dziecko przedstawia czynności rolnika, 

o którym opowiada mama: 
Rolnik Roman wstał wcześnie rano, zjadł śniadanie, umył zęby, nałożył ogrodniczki i 
wyszedł do swojego gospodarstwa. Najpierw otworzył drzwi kurnika, nasypał kurom paszy 
i dolał wody. Potem zebrał jajka do koszyka. Kolejnym przystankiem był chlew – 
mieszkanie świń. Tam również nasypał im jedzenia do koryta. Dalej przeszedł do krowy 
Mućki. Podał jej wczoraj ściętej, jeszcze zielonej trawy. U Mućki spędził trochę więcej 
czasu, bo musiał ją wydoić. Świeże mleko zaniósł do domu, nalał sobie do swojego 
ulubionego kubka i wypił. Po ciężkiej pracy Rolnik Roman chwilę odpoczywał.. 
 
Czwartek 
 

1. "Na wiejskim podwórku" bajka terapeutyczna 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, 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4


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… 

 
2. Odpowiedz na pytania dot. tekstu.: 
- Jakie zwierzątka zamieszkiwały podwórko na skraju wioski? 
- Co rosło ogródku? 
- Czy zwierzęta były szczęśliwe? 
- Co pewnego dnia wkradło się na podwórko? 
- Jak zmieniło się życie zwierząt, gdy zapanowała tam ZŁOŚĆ? 
- Kto usłyszał o problemach na wiejskim podwórku? 
- Jak skończyła się historia? 
3. Podziel na sylaby wszystkie zwierzątka występujące w bajce np. KRÓW-KI, KÓZ-

KI, ŚWIN-KI itp., policz sylaby w słowach, 
4. „Wiejskie zwierzęta” - lepienie z plasteliny;  

Zachęcam do zrobienia całej zagrody na tekturze lub kartonie; Wycięcie trawy, sklejenie 
budynków gospodarczych z kartonu, zbudowanie płotka z patyków, ulepienie zwierząt itp. 
zabawa dla całej rodziny :) 
    
Piątek  

1. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach: 
https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-gospodarskich/ 

2. Utrwalanie wiadomości: link do dodatkowych gier, zabaw, prac plastycznych, 
wierszy i piosenek, filmów o zwierzętach 

https://przedszkouczek.pl/2019/03/29/zwierzeta-na-wsi/ 
 

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-gospodarskich/
https://przedszkouczek.pl/2019/03/29/zwierzeta-na-wsi/

