
Grupa IIIA 

Temat kompleksowy na miesiąc maj 

           „ Zwierzęta z wiejskiego podwórka” 

Termin:11.05.2020 – 15.05.2020  

Cel: wzbogacanie wiedzy o zwierzętach 

żyjących na wsi. 

 

W tym tygodniu chciałybyśmy zabrać Was na wycieczkę na wieś. Zachętą niech 

będzie wiersz. Posłuchajcie. 

  

Aleksandra Wojtyła 

Wiejskie życie  
 

Byłoby dziś znakomicie 

lepiej poznać wiejskie życie. 

 

Gdzie stodoła, chlew, obórka, ·piesek 

strzeże tam podwórka. 

 

Gdzie panuje gwar i hałas, ·wszyscy chcą 

coś mówić naraz. 

 

Kurka gdacze, kaczka kwacze, ·a tam 

mała Zosia płacze, ··że uciekła jej z 

podwórka 

ulubiona biała kurka. 

 

Ścieżka tam prowadzi wąska, ·a przy ścieżce stoi gąska, ··która bardzo się dziś złości 

i gęganiem płoszy gości. 

 

Napuszają się indyki, ·że zbyt głośno ryczą byki.                                                                

 

Krowy pasą się na łące, ·obok skaczą dwa 

zające. 

 

Gdzie już od samego rana 

słychać głośny bek barana. 

 

Świnki się taplają w błocie, ·koza trawę je 

przy płocie. 

 

W polu słychać śpiew skowronka, ·dużo 

kropek ma biedronka. 

 

Wokół łąka, pola, las, ·tam spokojnie mija 

czas. 



                                                                                                             

Nieopodal płynie rzeka, ·szum jej słychać już z daleka. 

 

Więc słuchajcie moi mili, ·nie zwlekajcie ani chwili. 

 

Zapraszam Was na wycieczkę, ·gdzie wiejskie zwierzęta poznacie troszeczkę. 
 

Posłuchajcie zagadki:, Co to za miejsce? 

Różne zwierzęta bywają,  

Pewnie wszystkie się znają 

chodzą, brykają i skaczą, 

mruczą gęgają i gdaczą. 

Każde z nich domek swój ma 

pan gospodarz o nie dba.  

( wiejskie podwórko) 

 

Wiele ciekawostek dotyczących życia, hodowli zwierząt gospodarskich i nie 

tylko dowiecie się z filmu edukacyjnego „ Zwierzęta w gospodarstwie rolnym” 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

lub z filmu „ Zwierzęta z wiejskiego podwórka” 

https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8 

oraz Domowego Przedszkola 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-sluchac-na-wsi,45831 

 

 

Zabawy słowne zwiększające zasób słownictwa czynnego i biernego, uczące 

reguł gramatycznych, rozwijające wyobraźnię, ćwiczące narządy mowy. 

Zabawa „ Nazywamy dorosłe zwierzę oraz potomstwo” 

Rodzic podaje nazwę dorosłego zwierzęcia, a dziecko podaje nazwę 

potomstwa. 

Zabawa „ Szukamy zdrobnień do podanego słowa” 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-sluchac-na-wsi,45831


Dziecko próbuje ułożyć jak najwięcej zdrobnień do nazw młodych zwierząt np.: 

prosię, prosiątko, prosiaczek.  

Zabawa „ Szukamy rymujących się słów” 

Układanie rymów do jednego podanego słowa np.: cielaczek – kubraczek, 

prosiątko – słoniątko, kogucik – bucik, kaczka – taczka, kózka – nóżka. 

Zabawa „ Naśladuj mnie” 

Dziecko naśladuje wybrane zwierzęta: 

- KROWA – ruchy okrężne żuchwą, wargi zamknięte, 

- ŚWINIA – tworzenie ryjka, jak przy wymawianiu u, 

- PIES – szczerzenie zębów, ziajanie, 

- KOŃ – kląskanie,  

- KOT PIJE MLEKO – wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie 

miseczki, oblizywanie warg ruchem okrężnym. 

Posłuchajcie piosenki „ Dziadek fajną farmę miał” 

https://www.com/watch?V=Fux5Kyzzi5Q 

Wysłuchanie opowiadania  

 „Wiosna w wiejskiej zagrodzie” D.Niewola 

Przemek pojechał z rodzicami na wieś, do babci. Podróż była daleka, ale chłopiec nie 

marudził ani trochę, tak bardzo podobał mu się babciny domek z ogrodem, obora i podwórko, 

po którym spacerowały kury, kaczki i kotek Filutek. 

-Już chciałbym tam być-mruczał. 

Droga prowadząca przez wieś była bardzo wąska-auta z trudem się mijały. 

-Nareszcie-odetchnął Przemek, gdy wszyscy stanęli przed furtką babcinego domu. 

Chłopiec pierwszy pchnął bramę, wbiegł na podwórko i...·Wielkie białe ptaszysko sycząc i 

wyciągając dziób sunęło na niego. 

-Ratunku! On mnie zje!- darł się chłopiec. 

Napastnik jednak wcale nie przestraszył się krzyku, tylko syczał dalej. Z opresji wyratowała 

wnuka babcia. 

-To gąsior- wyjaśniła-Jest zły, bo nie lubi koloru czerwonego (a taki właśnie miał dres miał 

Przemek). 

Gdy chłopiec trochę ochłonął i zjadł pajdę wiejskiego chleba z miodem, rozejrzał się po 

podwórku. 

-Babciu! Babciu!- wołał- Popatrz, jakie żółciutkie kłębuszki. 

-To małe kaczki- wyjaśniła. -Aza też ma potomstwo-dodała. 

Za chwilę chłopiec głaskał pieski, które lizały jego ręce. 

https://www.com/watch?V=Fux5Kyzzi5Q


-Łaskoczesz-mówił śmiejąc się do brązowego szczeniaczka. 

Niespodzianka czekała go też w oborze, bo okazało się, że obok brązowej krowy stoi brązowy 

cielaczek. 

W kurniku zaś podsłuchał rozmowę kur. 

-Ko, ko-już wkrótce będą pisklęta. 

-Kod-ko dak, tak, tak. 

Wieczorem pełen wrażeń gawędził wesoło z babcią. 

-Jakie to dziwne -mówił-że na wiosnę w zagrodzie jest tylu nowych lokatorów.-Kaczuszki, 

gąski, cielaczek-wyliczał. 

-Zgadnij wnusiu, jakie jeszcze małe zwierzątka wnet tu zobaczysz?- pytała babcia. 

Może...-może świnki-odrzekł Przemek. 

 

Rozmowa na temat opowiadania kierowana pytaniami: ·Gdzie pojechał Przemek z rodzicami?  

Kogo wystraszył się Przemek na podwórku? 

Jakie zwierzęta zobaczył Przemek? 

Jak nazywają się dzieci wymienionych zwierząt? (kaczka, gęś, krowa, pies, kura), ·Jakie 

odgłosy wydają wymienione zwierzęta? (gęś, kaczka, krowa, kura, kogut, pies, kot) 

 

3. „W zagrodzie”- zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko swobodnie biega po dywanie 

przy dźwiękach dowolnego instrumentu. Gdy rodzic przestaje grać, dziecko zatrzymuje się. 

Na hasło rodzica ( nazwa zwierzęcia gospodarskiego), dziecko naśladuje podane zwierzę. 

 

Zabawa w porównywanie, „ Jakie są różnice, a jakie podobieństwa między 

koniem a krową?” 

Dziecko porównuje na zdjęciach sylwety konia i krowy. Wskazuje 

podobieństwa i różnice np.: i koń i krowa maja po cztery nogi, zwierzęta są 

różnego koloru, krowa ma rogi, a koń nie. 

 

 

 

  

 

 



 

Zachęcamy Was do ułożenia puzzli „ Zwierzęta na wsi” 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzęta/223637-zwierzęta-na-wsi 

 

Zabawa badawcza „ Kolorowe mleko” 

Potrzebne są: płyn do mycia naczyń, mleko, talerz, patyczki higieniczne, 

barwniki spożywcze. 

Przebieg. Nalewamy mleko do talerza. Rozprowadzamy barwniki spożywcze w 

dowolny sposób. Moczymy patyczek w płynie do mycia naczyń i dotykamy 

mleka. Obserwujemy jak barwy przepływają i wirują. Powstaje tornado 

kolorów. Miłej zabawy. 

 

 

 

 

  

 

 

Zabawa ortofoniczna „ Rozmowy zwierząt”- ćwiczenia artykulacyjne na 

dźwiękach: mu, mu; kwa, kwa; be, be itp. 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzęta/223637-zwierzęta-na-wsi


Zabawa językowa „ Mamy i ich dzieci” 

Pokaz obrazków przedstawiających zwierzęce mamy z dziećmi. Dziecko nazywa 

dorosłe zwierzę i dziecko ( świnia – prosię, krowa –cielę, itd.) Można też 

powiedzieć dziecku nazwę zwierzątka sylabami, a dziecko odszukuje właściwy 

obrazek i pokazuje go, nazywa zwierzęce dziecko( kro-wa; cielę, ku-ra: kurczak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty pracy „ Zwierzęta wiejskie” 



 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy „Owca” 

Rozetnij i ułóż z pomocą rodzica. 

 



 

Wysłuchanie opowiadania Agnieszki Frączek „Tajemnicze jajko” 

Opowiadanie „Tajemnicze jajko” Agnieszki Frączek  

- Ciekawe – zastanawiała się kura Leokadia – czy to będą chłopcy, czy dziewczynki? 

Na narodziny jej kurczątek czekał cały kurnik. 

– Leokadia będzie miała pięcioraczki! – Krążyła z dzioba do dzioba sensacyjna wiadomość. 

Wreszcie któregoś ranka jedno z jajek kury poruszyło się delikatnie, zatrzeszczało i … pękło! 

A ze skorupki wychyliła się puchata, żółta główka. 

– Pi! – główka poinformowała całą okolicę, że właśnie znalazła się po zewnętrznej stronie jajka. 

Rozejrzała się uważnie dokoła, a potem z powagą zwróciła się do pozostałych jajek: 

– Chłopaki, możecie wychodzić. Tu jest całkiem miło! Trzy wesołe żółciutkie kurczaki 

natychmiast wyskoczyły ze skorupek: hops, hops, hops! W gnieździe pozostało już tylko 

ostatnie piąte jajo. 

– Puk, puk! Jest tam, kto? – Leokadia stuknęła delikatnie dziobem w skorupkę. 

– Jestem – odgdakało jajko. – Ale nie mam teraz czasu. Zwiedzam skorupkę. 

Kurze Leokadii pierze zjeżyło się na głowie! Jajko niby gdacze po kurzemu, ale kto to słyszał, 

żeby kurczak tak się mądrzył? W dodatku taki, który jeszcze nie zdążył się wykluć ze skorupki! 

Wieść o tajemniczym zachowaniu jajka lotem błyskawicy obiegła całą wieś. Mruczek, Burek, 

tuzin gąsek, myszka Franciszka i wszystkie inne zwierzęta, co sił w łapkach przybiegły do 

kurnika. I zaczęły jedno przez drugie snuć domysły: 

Co też kryje ta skorupka? 

Dinozaura? Krasnoludka? 

Pszczółkę grubą niczym kluska? 

Może w środku siedzi kózka? 

Albo hipcio tam się wtrynił? 

Lub słoniątko w wersji mini? 

– O, nie! Tego bym nie zniosła! – zagdakała Leokadia. 

A co na to wszystko jajko? Turlało się ze śmiechu! 

– Chi, chi, chi! – chichotało, zadowolone, że udała mu się świetna psota. Jajko śmiało się i 

śmiało, aż wreszcie pękło ze śmiechu, a ze skorupki wychylił się roześmiany dzióbek 

– Kurczę …! – odetchnął z ulgą milczący do tej pory kogut. 

A kura Leokadia zrozumiała, że z tym małym łobuziakiem będzie miała pełne skrzydła roboty! 

Pytania do opowiadania: 

1. Jak nazywała się kura, która wysiadywała jajka? 

2. Co znajdowało się w skorupce piątego jajka zdaniem zwierząt zamieszkujących wieś? 

3. Z jakiego powodu pękło to jajko? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kolorowanka  

 

Zabawa badawcza „ Jak oddzielić żółtko od białka?” 

Przygotowujemy: plastikową butelkę, dwie miseczki jajko. 

Butelkę zatrzymujemy nad jajkiem, lekko naciskamy plastik, by wypuścić 

powietrze i jednocześnie wessać żółtko do środka, wtedy szybko podnosimy, by 

żółtko nie uciekło nam z powrotem, tylko przekładamy do drugiej miseczki. 

Powodzenia. 



 

 

 

 

 

 

 

Zabawa badawcza „ Jajko w solance” 

Potrzebne będą: dzbanek lub słoik lub butelka, woda sól, jajko. 

Nalewamy wodę do około 1/3 wysokości naczynia. Wsypujemy około 10 – 14 

łyżek soli. Wodę z dużą ilością soli nazywamy solanką. Do solanki wkładamy 

jajko. Powinno unosić się na powierzchni. Sprawdźcie. 

 

Praca plastyczna – lepienie z plasteliny na temat „ Mieszkańcy wiejskiego 

podwórka”. 

Potrzebne materiały: plastelina, małe koraliki do wykonania oczu, przykrywka 

od pudełka kartonowego lub papierowa tacka. 

Dziecko wybiera kolor plasteliny i lepi dowolne zwierzątko( może być więcej niż 

jedno).Zwierzątka umieszcza w zagrodzie zrobionej z pokrywki zrobionej z 

pudełka kartonowego. 

Nauka piosenki „ Wiosna na wsi” 

https://www.youtube.com/watch?v=YIDIKa1AQ7c 

 

Piosenka Wiosna na wsi 

1.  Kogut głośno pieje, 

 gładzi piękne 

pióra.  

 – Ko, ko, jestem głodna – 

https://www.youtube.com/watch?v=YIDIKa1AQ7c


 woła pani kura. 

Ref.: Kukuryku, ko, ko, ko, 

 gę, gę, kwa, kwa, kwa, 

mu, mu, iha, iha. 

Kto nam dziś śniadanie da?                                                    

   

2. Na podwórku gęsi     

 i małe kaczuszki 

 tup, tup przytupują, 

 mają puste brzuszki. 

 

Ref.: Kukuryku… 

3. Idzie pan gospodarz, 

 ciężki worek niesie, 

 szur, szur sypie ziarna,                                     

 wszyscy głodni przecież. 

 

Ref.: Kukuryku… 

4. Z gospodarzem wiosna        

 cichutko przybyła 

 i pachnącą trawą 

 łąkę ozdobiła. 

Ref.: Kukuryku… 

5. Pasą się owieczki,     

 krowy i barany, 

 jest już z nami wiosna, 

 świat się cieszy cały. 

Ref.: Kukuryku 

 

Rozmowa nt. piosenki: 

Pytania: 

 Jakie odgłosy wydawała kura? 

 Jak gęsi i kaczki przytupywały? 



 Jak gospodarz sypał ziarno? 

 Kto wydaje głosy: muu, muu; bee, bee; gę, gę; kwa, kwa; kukuryku  
 

 

 

 

 

 



Rozpoznawanie odgłosów zwierząt „ Zwierzęta gospodarcze – odgłosy” 

https://www.youtube.com/watch?v=vgYIAjacUW4 

Zabawa rytmiczna przy piosence „ Koniki” 

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

Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vgYIAjacUW4
https://www.youtube.com/watch?v=qiPRAGyeYJA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zapraszamy dzieci do wysłuchania opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – 

Zaremby „Uparty kogut” i udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące utworu. 

https://wwwyoutube.com/watch?v=XeF5X7sbWiQ 

https://wwwyoutube.com/watch?v=XeF5X7sbWiQ


Zabawa na czworakach. Dziecko idzie na czworakach do wyznaczonego 

miejsca, a następnie powraca w podskokach na jednej nodze. 

Zabawa tropiąca „ Gdzie ukrył się dzwoneczek owieczki?” 

Rodzic chowa w pokoju dzwonek. Dziecko ma za zadanie odnaleźć schowany 

przedmiot.( rodzic może podpowiadać na zasadzie: ciepło – zimno). 

 

 

Język angielski  

Słownictwo.  

Apple-jabłko, 

Squirrel – wiewiórka, 

Fly – mucha, 

Rozszerzenie I like apples. Lubię jabłka. 

sit, shoo – siadać, a sio. 

Don’t sit on me. Nie siadaj na mnie.  

 

Rymowanka z pokazywaniem gestów. 

I like apples ( bom, bom, bom) 

Wskaż na siebie samego. 

You like apples (bom, bom, bom). 

Wskaż na kogoś stojącego obok ciebie. 

He likes apples ( bom, bom, bom). 

Wskaż na chłopca. 

She likes apples( bom, bom, bom). 

Wskaż na dziewczynkę. 

 

Utrwalenie materiału https://www.youtube.com/watch?v=K7AfPnwSpxC 

https://www.youtube.com/watch?v=K7AfPnwSpxC


 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

Rozwijanie procesów poznawczych. 

Zabawa „ Porównywanie wielkości” – duży, mniejszy, najmniejszy. 

Rodzic rozkłada trzy maskotki różniące się wielkością. Dziecko określa wielkości 

duży, średni, mały. Wskazuje w relacji dwóch maskotek, która jest większa. 

Następnie układa obok siebie maskotki od największej do najmniejszej i 

odwrotnie, zaczynając od wskazanej strony (np.: od lewej). 

Zabawa rozwijająca pamięć i spostrzegawczość wzrokową z wykorzystaniem 

obrazka, zdjęcia lub dowolnej ilustracji, „ Co było na obrazku?” 

Rodzic pokazuje dziecku dowolny obrazek. Dziecko patrzy na nie przez jedną 

minutę i stara się zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Po upływie ustalonego 

czasu rodzic podaje informację dotyczącą obrazka. Dziecko ocenia prawdziwość 

zdań wypowiedzianych przez rodzica ( np.: prawda lub fałsz; tak lub nie). 

 

Zabawa „ Orkiestra” 

Dziecko wraz z rodzicem sprawdza, na czym w mieszkaniu można grać, co 

wydaje ciekawe dźwięki przy uderzaniu, potrząsaniu, pocieraniu. Zagrajcie 

koncert. Po wypróbowaniu wszystkiego przez dziecko i rodzica, jedna osoba 

zasłania się wraz z instrumentami i wytwarza dźwięki, a druga odgaduje, co je 

wydaje. 

Zabawa „Smaczne zagadki”  

Rodzic zasłania oczy dziecku szalikiem. Przygotowuje kawałki owoców i warzyw 

musztardę, ketchup, jajko, masło orzechowe na łyżeczkach i inne 

charakterystyczne produkty. Podaje je dziecku i prosi, aby odgadło, co to jest. 



 



 

 

Zabawy dostarczające wrażeń wzrokowych, czuciowych i uspakajają. 

„ŚCIEŻKA SENSORYCZNA’’ 

Do kartonowych albo plastikowych niewysokich pudełek rodzic wkłada, 

wsypuje osobno np.: szyszki, gładkie kamienie, suchą fasolę, grubą kaszę, folie 

bąbelkową. Dziecko spaceruje po „ ścieżce’’ powoli bosymi stopami, 

doświadczając różnych struktur.  

Zabawa „ Butelki sensoryczne’’ 

Do plastikowej butelki wlewamy wodę, trochę oliwki, oleju i dowolny barwnik 

spożywczy. Potrząsamy. Można też do wody wsypać brokat, kolorowe tasiemki, 

pocięte na kawałki plastikowe słomki do napojów. Dziecko manipuluje butelką 

obserwując zachowanie się substancji. 

Bajka pokazująca, co to jest złość i jak można ją pokonać. 

1. "Na wiejskim podwórku" bajka 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. 

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 

gdzie panuje przyjaźń… 

Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 


