
WITAJCIE KOCHANE DZIECIACZKI!!! 
W TYM TYGODNIU ZAPRASZAMY WAS DO WIEJSKIEJ ZAGRODY, 

GDZIE CZEKAJĄ NA WAS JEJ MIESZKAŃCY, CZYLI ZWIERZĘTA 
HODOWLANE. POZNACIE ZWIERZĘTA DOROSŁE ORAZ ICH MŁODE. 

MIŁEJ ZABAWY!!! 
POZDRAWIAMY P. MAŁGOSIA ORAZ P. DANUSIA. 

 

  



ZACHĘCAMY WASZYCH RODZICÓW, ABY WSPÓLNIE Z WAMI 

TROCHĘ POĆWICZYLI I POTAŃCZYLI PRZY FAJNYCH PIOSENKACH. 

• Zabawy ruchowe z kostką 



  



  



 



 



 



  



 



 

• Zabawy ruchowe przy piosenkach                   
1. KACZUSZKI – @Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci 

https://youtu.be/lZX64po1bpY 

2. Kaczuszki - Piosenki dla dzieci 

https://youtu.be/himTFvZuYBk 

3. Śpiewające Brzdące - Idą Kaczuszki - Piosenki dla dzieci 

https://youtu.be/x9x5BdvCI44 

4. DZIADEK FAJNĄ FARMĘ MIAŁ – @Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci 

https://youtu.be/30nw6AtuGiQ 

5. Śpiewające Brzdące - Gdacze kura: Ko, Ko, Ko - Piosenki dla dzieci 

https://youtu.be/QPqALIknKwY 

                                                                                          

https://youtu.be/lZX64po1bpY
https://youtu.be/himTFvZuYBk
https://youtu.be/x9x5BdvCI44
https://youtu.be/30nw6AtuGiQ
https://youtu.be/QPqALIknKwY


    
 

 

NA WIEJSKIM PODWÓRKU 

 
cele: 

- poznanie życia zwierząt na wsi 

- budzenie zainteresowania życiem zwierząt 

- budzenie empatii dla losów zwierząt 

- poznanie znaczenia i roli dżdżownicy w środowisku przyrodniczym 

-zachęcanie do bezpośredniego i czynnego obcowania ze światem przyrody 

- uwrażliwianie na piękno i bogactwo przyrody 

-kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonych cech 

- zapoznanie z nową techniką plastyczną 

- zachęcanie do myślenia do dzielenia się doświadczeniami na określony temat 

 

PONIEDZIAŁEK 

1. Zapoznanie z tekstem opowiadania  Urszuli Piotrowskiej "Trampolinek na wsi" 

 

Pewnego dnia do przedszkola przyleciał bocian Klek, który mieszkał na wsi w gnieździe na 

dachu stodoły. 

- Kle, kle, Trampolinku, potrzebujemy twojej pomocy. Wsiadaj na moje plecy, po drodze 

wszystko Ci opowiem. 

I polecieli. Okazało się, że mały kotek Miluś gdzieś się zapodział. Jeszcze rano siedział w 

koszyku, a teraz go nie ma. Pies Filek posłał więc po Trampolinka, żeby pomógł w 

poszukiwaniach. Przecież kiedyś bawili się razem w detektywów. 

Wreszcie dotarli do wsi. Bocian bezpiecznie wylądował na podwórku. 

- Hau, hau, tak się cieszę, że jesteś - przywitał Trampolinka Filek. - Muszę pilnować 

gospodarstwa i nie mam czasu szukać tego małego wędrownika, ale ty na pewno go 

znajdziesz. 

Trampolinek najpierw odwiedził krowy w oborze. 

-Muu, nie widziałam kotka, Trampolinku, muu - zamuczała krowa. - Na nic nie patrzę, bo 

opiekuję się moim synkiem, cielaczkiem, muu. Idź do d\stajni, może tam coś wiedzą. 

Ale w stajni nikogo nie było, ani klaczy, ani źrebaka. Konie wybrały się na pastwisko, ihaha, 

ihaha. Trampolinek porozglądał się po stajni, ale kotka nie znalazł. 

Nagle usłyszał gdakanie dochodzące z kurnika. 

- Koo, koo, ko, ko! - wołała kwoka swoje kurczęta na obiad. 

Trampolinek zajrzał do kurnika. Kiedy zapytał o kotka Milusia, usłyszał, że może poszedł 

bawić się z małymi prosiaczkami. A prosięta, jak wiadomo, mieszkają w chlewie z mamą 

świnką. Ale i tam nikt nic nie słyszał i nie wiedział. 

- Zapytaj gęsi, albo kaczek, chrum, chrum - poradziła mama świnka. - Pewnie pluskają się 

teraz w stawie, chrum, chrum. 

Poszedł Trampolinek nad staw. Kaczka z kaczętami i gęś z gąsiętami chlapały wodą na 

wszystkie strony. Takiego narobiły hałasu, że aż trudno opisać. 



- Gę, gę, gę, nic nie wiem, gę, gę, gę - gęgała gęś, a kaczka dopowiadała: - Kwa, kwa, kwa, i 

ja, i ja. Miluś nie chce się z nami pluskać, kwa, kwa. 

Trampolinek wrócił do Filka, który ze znudzoną miną słuchał koguta. A kogut dreptał za 

Filkiem i wrzeszczał: - Ja tu rządzę, kukuryku, na podwórku i w kurniku. 

Gdy kogut zobaczył Trampolinka , trochę się zawstydził, potrząsnął grzebieniem i z zadartym 

wysoko dziobem odmaszerował. 

- Filku, o czym rozmawiałeś dzisiaj rano z kotkiem? - zapytał Trampolinek. 

- Hau, hau, tłumaczyłem mu, że jak dorośnie, będzie przeganiał myszy ze stodoły, hau, hau. 

- Biegniemy do stodoły, hej hop! - zawołał Trampolinek. 

Weszli do stodoły. A tam zwinięty w kłębek spał Miluś, bo koty lubią spać w dzień. 

- Może myślał, że jak się obudzi w stodole, to już będzie dorosłym kotem - zaśmiał się Filek. 

Trampolinek położył paluszek na buzię, żeby pies był cicho, i wyszli na paluszkach. 

Wszystko dobrze się skończyło. Zwierzęta podziękowały Trampolinkowi za pomoc. 

Trampolinek musiał już wracać do przedszkola, więc bocian Klek zaprosił go do lotu. 

I frrr, polecieli.  

 

Rozmowa na temat opowiadania. Przykładowe pytania: 

- Kto poprosił Trampolinka o pomoc? 

- Z jakimi zwierzętami rozmawiał Trampolinek? 

- Gdzie odnalazł się kotek? 
 

2. "Zwierzęta z wiejskiego podwórka" - oglądanie bajki edukacyjnej 

 

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

 
3. Zabawa "Mali detektywi". Rodzic wyjaśnia dziecku pojęcie detektyw, pokazuje pudełko i pyta: 

Jak myślisz, co może  znajdować się w środku? Po krótkim zgadywaniu wyjmuje z pudełka koperty, w 

każdej kopercie znajduje się zestaw puzzli. Dziecko układa puzzle i nazywa zwierzęta. 

 

 



 

 

4. Zabawa dramowa "Na wiejskim podwórku". Rodzic podaje nazwę zwierzątka z wiejskiego 

podwórka, a dziecko naśladuje to zwierzątko. 

5. Zagadki słuchowe. Dziecko słucha odgłosów zwierząt i nazywa je. 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

6. Zabawa ruchowa do piosenki „Koniki”: 

https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 

7. Ćwiczenie graficzne - karta pracy, rysowanie po śladzie. 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA


 

WTOREK 

1.  Słuchanie wiersza „Dżdżownica”: 

 
Drążę w ziemi korytarza, jestem bardzo pożyteczna. 

Zjadam grzyby i próchnicę i pod ziemią sobie mieszkam. 

Spulchniam glebę, wtedy woda wsiąkać łatwo do niej może. 

Lecz nie lubię, kiedy mocno ciągle pada deszcz na dworze. 

Elastyczne moje ciało z mięśni zbudowane całe.  

Chociaż słyszę – jesteś brzydka, nie przejmuję się tym wcale 

 



2.  Rozmowa na temat wiersza kierowana pytaniami Rodzica: 

 - gdzie żyje dżdżownica? 

- dlaczego dżdżownica jest pożyteczna? 

- jak wygląda dżdżownica? 

- jak się porusza? 

- czy ma nogi? 

 

Rodzic podaje dziecku krótką informację na temat dżdżownicy: Dżdżownica zjada ziemię, drążąc w 

niej tunele, przez które przedostaje się do wnętrza ziemi powietrze i woda potrzebna do życia roślinom 

i zwierzętom, np. mrówkom, żukom.  

 

 

3. Słuchanie piosenki "Dżdżownica"/www.youtube.com/watch?v=06isy7Z4FLA 

4. Obserwacja żywej dżdżownicy przez lupę.  

5. Zabawa ruchowa przy muzyce połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi.  

Dziecko tańczy przy muzyce, na przerwę w muzyce zatrzymuje się w miejscu, a następnie: 

- klaszcze w dłonie mówiąc głośno – dżo, dżo, dżo, 

- uderza  dłońmi o kolana mówiąc – dżu, dżu, dżu, 

- kryzuje  ręce i uderzaj dłońmi o ramiona wypowiadają – dże, dże, dże.  

6. Oglądanie bajki z serii  Pszczółka Maja "Dżdżownica Magda" 

https://www.youtube.com/watch?v=asm4vLRV_zU 

7. "Dżdżownica z papieru" - papieroplastyka.   

 

Do wykonania dżdżownicy potrzebujemy: 



kartkę papieru 

nożyczki 

ewentualnie naklejane oczka lub ołówek/pisak 

słomkę 

 

Najpierw składamy papier, wycinamy i ozdabiamy, a później dmuchamy na dżdżownicę przez słomkę 

do napojów, a ona zaczyna pełzać.  

Film instruktarzowy, jak wykonać dżdżownicę znajduje się: 

https://www.youtube.com/watch?v=uuCEnYrZtR8 

ŚRODA 

1. Zabawa ruchowa "W zagrodzie". Rodzic dzieli dywan za pomocą skakanki na dwie części, w jednej 

części zwierzątka mieszkają, a w drugiej spacerują. Gdy Rodzic pokazuje żółtą kartkę oznaczającą 

dzień, zwierzęta wychodzą do zagrody. Gdy pokazuje niebieską, oznaczającą noc - zwierzęta chowają 

się w domu. 

2. Zabawa "Nogi i rogi". Rodzic rozkłada na dywanie obrazki ze zwierzętami. Prosi, aby dziecko 

uważnie się przyjrzało. A następnie posegregowało je w następujący sposób: 

- zwierzęta z czterema nogami 

-zwierzęta z dwiema nogami 

-zwierzęta z dziobami 

- zwierzęta z rogami 

 

 
 



3.  Taniec do muzyki "Kaczuszki" https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

 

4.  Zabawa "W zagrodzie" - porządkowanie zwierząt od najmniejszego do największego. Przeliczenie 

elementów w zbiorze. 

 

 
 

 

5. „Konik na biegunach” – ćwiczenia zręczności. Dziecko kładzie się na brzuchu, łapie za stopy i 

tworzy „kołyskę”. Porusza się w przód i w tył. 

6. Zabawa "Układamy zdania". Układanie zdań z treścią nt. obrazka. 

 

 

CZWARTEK 

1. Rozmowa wprowadzająca w temat pracy plastycznej - odwołanie się do wcześniejszych 

wypowiedzi dziecka w odniesieniu do wsi. 



2. Wykonanie pracy plastycznej techniką wydrapywanie na podkładzie z kredek świecowych.  

Dziecko za pomocą ostrego patyczka do szaszłyków wydrapuje na kartce według własnego projektu 

obrazek przedstawiający wieś. 

 

Jak przygotować kartkę do zajęcia można dowiedzieć się oglądając film "Wydrapywanie na 

podkładzie z kredek świecowych" https://www.youtube.com/watch?v=lc4vxFAqmNo 

3. „Kogut na plocie” – zabawa z elementem równowagi. Dziecko biega w tempie podanym przez 

Rodzica  na instrumencie perkusyjnym. Zatrzymuje się i na hasło: Kogut na płocie! Staje na jednej 

nodze, ramiona rozkłada szeroko w bok, unosi lekko głowę i naśladuje pianie koguta 

4. Słuchanie piosenki "Gdacze kura: Ko, Ko, Ko " 

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

5. Oglądanie bajki z serii Gąska Balbinka "Upalny dzień" 

https://www.youtube.com/watch?v=f_u7hT9nAa8 

 

 

 

 

 

  



 



PIATEK 

1. Rodzic rozkłada na dywanie ilustracje, na których znajdują się zwierzęta z wiejskiego podwórka. 

Dziecko swobodnie wypowiada się na ich temat i wymienia rzeczy, które zwierzęta lubią jeść. 

 
 

 

2. Zabawa rozwijająca zmysł dotyku i węchu "Co lubią zwierzęta?". Rodzic prezentuje dziecku 

koszyk w którym są: owoce, warzywa, siano, trawa, zboże itd. Dziecko dotyka kolejno 

poszczególnych przedmiotów, wącha je, po czym odkłada do koszyka. Dziecko zamyka oczy i 

poprzez dotyk oraz zapach próbuje odgadnąć, co trzyma w dłoni.  

 

3. .„Kaczuszki”- zabawa ruchowa do wiersza. 

 

Wyszły na spacer cztery kaczuszki  | marsz na zewnętrznych krawędziach stóp  

W  chłodnej kałuży umyły nóżki, | siad z rozwartymi kolanami, stopa pociera o stopę, ręce z tyłu 

W gorącym słońcu je wysuszyły, | leżenie na plecach, nogi w górze 

I w dalszą drogę znów wyruszyły. | marsz na zewnętrznych krawędziach stóp 

 

4. Zabawa dźwiękonaśladowcza "Na wiejskim podwórku".  Dziecko porusza się po pokoju przy 

skocznej muzyce. Podczas przerwy w muzyce Rodzic wybiera ze zbioru ilustracji wizerunek jednego 

zwierzęcia i pokazuje go dziecku. Gdy Rodzic ponownie włącza muzykę, dziecko naśladuje ruch i 

odgłosy tego zwierzątka. 
 



 
 
5. Zabaw ruchowa przy piosence "Wesołe gąski" 
https://www.youtube.com/watch?v=mBXIDaC_tkg 

 

 

 

 

6.  Quiz: Prawda czy fałsz ? Rodzic wypowiada zdania na temat zwierząt, a dzieci decydują, czy dane 

zdanie jest prawdzie czy fałszywe. Przykładowe zdania do quizu: 

 

Krowa je cukierki. 

Kaczki pływają w stawie. 

Świnka robi : chrum chrum. 

Koń jest  zielonym kolorze. 

 

7. "Konik" - papieroplastyka. Kolorowanie, wycinanie i składanie szablonu. 

 

 

  

 

 



 



KARTY PRACY, PRACE PLASTYCZNE, KOLOROWANKI 

 

 

  



 

  



















 

  



 



  



  







 

  



 



 



  



  



 



  





POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

SPRAWNOŚĆ MANUALNA 

• Krowa i świnka  - praca plastyczna 

Cele: 

- rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi 

- rozwijanie sprawności manualnej rąk  przez wydzieranie małych 

fragmentów z kolorowego papieru 

- zwrócenie uwagi na dokładne wykonanie pracy, doprowadzenie jej do 

końca  

- wdrażanie do umiejętnego posługiwanie się nożyczkami 

Zadania: 

Potrzebne będą: klej, nożyczki, papier kolorowy ( czarny, różowy i zielony ) 

1. Wykonanie prac plastycznych pt.”Krowa” i „Świnka” (wykonanie 

wydzieranki po wcześniejszym wysłuchaniu zagadek) 

2. Doklejenie z wyciętego paska z zielonego papieru, ponacinanego do 

połowy 

3. Samodzielne sprzątnięcie po zakończonej pracy ( w tym wytarcie szmatką 

stołu. Dziecko samo moczy i wyciska szmatkę, co też sprzyja 

wzmocnieniu mięśni dłoni i usprawnianiu jej) 

4. Wiersz paluszkowy "DWIE ŚWINKI” 

a) Zagadka o krowie: 

„Kiedy się w oborze do syta nie naje, wtedy głośno ryczy i mleka nie 

daje(….)”   

  



 



b)  Zagadka o śwince: 

„Co to za damy żyją w chlewiku? 

Grube, różowe, jest ich bez liku. 

Małe oczka, krótkie ryjki mają 

i zawsze chrum, chrum, chrumkają”  

 



  



WIERSZ PALUSZKOWY "DWIE ŚWINKI" 

- Dwie małe, różowe świnki   (podnieś palce wskazujące) 

były bardzo głodne, jak to świnki.  (jak przy jedzeniu) 

Gdy gospodarz zawołał je zaraz popędziły.  (poruszaj 

palcami do przodu i tyłu) 

I z rozpędem do korytka z jedzeniem wskoczyły.   (skok 

rękoma) 

Dwie małe, różowe świnki   (podnieś w górę palce) 

Chciały się bawić jak to świnki.  (Wyginaj palce) 

Tarzały się w błocie calutki dzień,   (przekładaj ręce 

jedną na drugą) 

a wieczorem poszły spać do chlewiska.  (połóż ręce pod 

głowę). 

 
 

 

• „Pomagam kaczuszkom wyjść ze stawu” –  

zabawa manualna 

 

 



 

Cele: 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

- rozwijanie sprawności manualnej rąk  

- rozwijanie wiary we własne możliwości  

- stwarzanie sytuacji do osiągnięcia sukcesu i radości z dobrej zabawy  

 

Zadania:  

Potrzebne będą: miska z wodą , kolorowe nakrętki od butelek, szczypce 

kuchenne, 2 patyczki 

1. Wyjęcie nakrętek (kaczuszek) z 

wody 

a) szczypcami kuchennymi  

b) Jeżeli dziecko z łatwością 

wykonało wyżej wymienione zadanie można 

powtarzać zabawę z utrudnieniem tzn. 

wyjmowanie nakrętek 2 patyczkami np. po 

lodach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Karty pracy – kolorowanka 

  



 



3. Jeśli dziecko ma ochotę rodzic może zaproponować zabawę ruchową do piosenki o 

kaczuszkach 

KACZUSZKI – @Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci 

https://youtu.be/lZX64po1bpY 

Kaczuszki - Piosenki dla dzieci 

https://youtu.be/himTFvZuYBk 

Śpiewające Brzdące - Idą Kaczuszki - Piosenki dla dzieci 

https://youtu.be/x9x5BdvCI44 

PROCESY POZNAWCZE 

• Na wiejskim podwórku 

Cele: 

- zapoznanie z wierszem S. Kraszewskiego „Na wiejskim podwórku” 

- rozwijanie umiejętności wypowiedzi całym zdaniem 

- utrwalenie wyglądu i nazw zwierząt hodowlanych ( dorosłych i ich młodych) 

- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia (dodawanie) 

- kształtowanie umiejętności skupienia uwagi 

Zadania: 

1. Wysłuchanie wiersza i krótka rozmowa na temat utworu (rodzic zadaje 

pytanie, dziecko odpowiada) 

Wiersza można się nauczyć wspólnie na pamięć ( rodzic i dziecko ) 

 

 

„Na wiejskim podwórku” 

Stanisław Kraszewski 

 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

https://youtu.be/lZX64po1bpY
https://youtu.be/himTFvZuYBk
https://youtu.be/x9x5BdvCI44


Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”. 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowę – łaciate cielątko, 

Kozę – rogate koźlątko, 

Owcę – kudłate jagniątko, 

Świnkę – różowe prosiątko, 

Kurkę – pierzaste kurczątko, 

Gąskę – puchate gąsiątko, 

Kaczkę – płetwiaste kaczątko, 

Znalazło mamę każde dzieciątko. 

 



2. Karty pracy 



 



 



POLICZ I ZAPISZ ILOŚĆ ZWIERZĄTEK ZA POMOCĄ KRESEK W 

ODPOWIEDNICH OKIENKACH 

  



 



• Znam te zwierzątka – zagadki 

Cele:  

- rozumienie treści zagadek i udzielanie trafnej odpowiedzi 

- utrwalenie znajomości nazw i wyglądu zwierząt hodowlanych  

- doskonalenie percepcji wzrokowo- ruchowej, spostrzegawczości 

Zadania: 

1. Dziecko odgaduje zagadkę słowną i wskazuje odpowiedni obrazek 

zwierzątka 

2. Wykonuje karty pracy  

Siedzi na grzędzie w kurniku 

i nie woła kukuryku. 

O pisklęta swoje dba, 

gdy dasz ziarno, jajo da. 

Kura 

 

 

Może być dzika, może też domowa. 

Z jej miękkich piórek jest kołdra puchowa. 

Gęś 

 



Kiedy pędzę, galopuję, 

powiew wiatru w nozdrzach czuję. 

Jeśli cukru kostkę dasz, 

miejsce na mym grzbiecie masz. 

Koń 

 

 

Czarne, białe i łaciate, 

spotkasz je na łące latem, 

nikt przed nimi nie ucieka, 

dać Ci mogą dużo mleka. 

Krowy 

 

 



Co to za damy żyją w chlewiku? 

Grube, różowe, jest ich bez liku. 

Małe oczka, krótkie ryjki mają 

i zawsze chrum, chrum, chrumkają 

Świnki 

 

 

Dość nerwowe jestem zwierzę, 

jeśli na łące nie leżę. 

Walczę z toreadorami, 

a  ciosy zadaję rogami. 

Byk 

 

 

 

 



Nie na polu, nie pod miedzą, 

lecz na hali trawkę jedzą. 

Wełniane kubraczki mają, 

wełnę na sweterki dają. 

Owce 

 

 

 

Dumny bardzo jest z ogona, 

chociaż pawia nie pokona. 

Nocuje zawsze w kurniku, 

rankiem pieje "Kukuryku!". 

Kogut 

 

Wytworny jest niebywale, 



czerwone nosi korale. 

Gdy na drodze mu ktoś stanie, 

to usłyszysz ... gulgotanie. 

Indyk 

 

 

Nie czuj przy niej żadnej trwogi, 

choć kopyta ma i rogi. 

Jej braciszka dobrze znasz, 

to Matołek słynny nasz. 

Koza 

 

 

 

 

 



 



  



 



  



 



3. Jeśli dziecko ma ochotę można zaproponować zabawę ruchową przy 

piosence 
DZIADEK FAJNĄ FARMĘ MIAŁ – @Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci 

https://youtu.be/30nw6AtuGiQ 

 

 

https://youtu.be/30nw6AtuGiQ

