
 

 

Witam Was kochane przedszkolaki! W tym tygodniu będziemy rozmawiali o 

zwierzętach żyjących w gospodarstwie wiejskim. Poznacie pracę i życie na 

wsi. Może niektórzy z Was mieli już możliwość pobytu na wsi. 

 

Temat kompleksowy: „Na wsi” 

Termin realizacji: 11.05-15.05 

Temat: „Zwierzęta z wiejskiego gospodarstwa” 

 

 

 

 



Zabawa dźwiękonaśladowcza „Na powitanie” 

CELE: 

• usprawnianie narządów mowy 

• ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej pamięci i percepcji 

słuchowej 

• zachęcanie do samodzielnej wypowiedzi 

 

Rodzic mówi: „Witam kurki”: dziecko odpowiada „ko, ko, ko”, 

„Witam gąski” dziecko odpowiada „gę, gę, gę” 

„Witam kaczki” - „kwa, kwa, kwa” 

„Witam indyka” - „gul, gul, gul” 

„Witam krówki” - „muu, muu, muu” 

„Witam pieska” - „hau, hau, hau” 

 

Wysłuchanie wiersza „Na wiejskim podwórku” 

 

CELE: 

• rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających w gospodarstwie 

wiejskim 

• poznawanie nowych wiadomości dotyczących wsi 

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

 

„Na wiejskim podwórku” 

 

Na podwórku koło bramy, 

wiodą spory cztery mamy. 

Każda woła, że jej dziecię, 

najładniejsze jest na świecie. 

Mówi krowa: cielątko! 

Mówi owca: jagniątko! 

Mówi świnka: prosiątko! 

A kobyłka: źrebiątko! 

Lecz tymczasem dziatek czwórka, 

już wymknęła się z podwórka, 

i na łące sobie hasa, 

w lewo, w prawo, hej hopsasa! 

Podskakuje cielątko, 

podryguje prosiaczek, 

biega w kółko źrebaczek. 

A z pobliskiej biegł zagrody, 

hałaśliwy kundel młody, 

i ogonem raźnie machał, 



poszczekując hau, hau, hau, hau: 

Oj umyka cielątko, 

oj umyka jagniątko, 

oj umyka źrebaczek, 

a na końcu prosiaczek. 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

– Gdzie rozgrywa się akcja wiersza? 

– Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? 

 

 

Zapraszam do obejrzenia filmiku „Wiejska zagroda” oraz wysłuchaniu 

piosenki „Na podwórku” 

https://www.youtube.com/watch?v=DEWMVuxJ1qA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DEWMVuxJ1qA
https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opowieść ruchowa pt. „Kogo mogę spotkać na wsi?” 

CELE: 

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

• poszerzanie wiedzy na temat zwierząt mieszkających w gospodarstwie 

wiejskim 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 

Rodzic czyta opowiadanie a dziecko wykonuje ruchy odpowiednio do słuchanej 

treści. 

 

Jest ranek. Słońce powoli oświetla podwórko. Pierwszy na podwórku pojawia 

się kogut. Chodzi dumnie, wysoko stawia nogi, rusza głową na boki, ale głośno 

pieje: „kukuryku!”. Kury z niezadowoleniem kręcą się na grzędach, później 

jedna za drugą wychodzą z kurnika, gdacząc „ko, ko, ko...”. Na podwórku robi 

się coraz weselej. Nareszcie z domu wychodzi gospodarz. Jest bardzo wcześnie, 

dlatego gospodarz przeciąga się i szeroko otwiera buzię ziewając. Między jego 

nogami prześlizguje się szara  kotka, na pewno pójdzie na pole szukać myszki... 

Pora zadbać o swoje zwierzęta – myśli gospodarz; mocno stawiając kroki idzie 

w stronę stajni, bo tam czekają na niego dwa głodne konie. Gospodarz nalewa 

im wody; podaje widłami siano i wyprowadza je na dwór. Zadowolone konie 

wierzgają kopytami i rżą radośnie: „ihaha, ihaha,  ihaha”. Teraz pora 

wyprowadzić krowy z obory. Gospodarz otwiera ciężkie drzwi. Wita się ze 

swoimi czterema krowami, przywiązuje im sznurek – postronek i trzymając go 

wyprowadza krowy z obory. Krowy idą powoli, zatrzymując się co chwilę, 

mocno machają swoimi ogonami, aby odgonić muchy. Są na miejscu, na 

ogrodzonym pastwisku, tutaj krowy cały dzień będą żuły trawę. Czas wrócić do 

domu – myśli gospodarz. Wraca do domu, żeby zjeść śniadanie. Tak zaczyna się 

kolejny dzień w gospodarstwie wiejskim. 

 

 

 

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Zwierzątka” 

CEL: 

• rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi 

• usprawnianie motoryki małej 

• utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych 

 

Zadaniem dziecka jest przecięcie obrazka na części oraz ułożenie puzzli i 

naklejenie ich na kartkę. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ćwiczenia oddechowe wydłużające oddech „Przenosimy karteczki” 

CELE: 

• poszerzanie pojemności płuc 

• wzmacnianie mięśni brzucha biorących udział w oddychaniu 

• dostosowanie długości wydechu do czasu trwania wypowiedzi 

  

Do zabawy potrzebna będzie plastikowa słomka i 6 małych karteczek. 

Zadaniem dziecka jest przeniesienie papierka za pomocą plastikowej słomki z 

jednego miejsca na drugie. 

 

 

 

 

Zabawa dydaktyczna „Odgłosy zwierząt na wsi” 



CELE: 

• usprawnianie narządów artykulacyjnych 

• utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych 

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

 

Obejrzyj film, nazwij zwierzęta a następnie spróbuj naśladować odgłosy jakie 

wydają. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0 

 

Jak nazywają się zwierzęta przedstawione na obrazkach i jakie odgłosy wydają? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0


 

 

 
 

 

Zajęcia przyrodniczo-społeczne „Zwierzęta z wiejskiego gospodarstwa” 

CELE: 

• rozwijanie logicznego myślenia 

• poznawanie wiadomości dotyczących wsi 

• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania 

• rozwijanie pamięci 

 

Wysłuchanie wiersza „W gospodarstwie” T.M Massalskiej 

 

Pieje kogut już od świtu: 

Kukuryku! Kukuryku! 

Kura do kurczaków żwawo 

Gdacze: W lewo! 

Gdacze: W prawo! 

Kaczka kwacze – Kwa! Kwa! Kwa! 

Trzy kaczątka dziobem pcha. 



Krowa muczy: Mu! Mu! Mu! 

Aż po prostu brak jej tchu. 

Koń opędza się od much 

I rży głośno – Jetem zuch! 

Świnka chrumka: Chrum! Chrum! Chrum! 

Co za hałas! Co za szum! 

Kot cichutko miauczy: Miau! 

A pies szczeka: Hau, Hau, Hau! 

 

Rodzic prosi dziecko o nazwanie zwierząt występujących w wierszu. Zadaniem 

dziecka jest podzielenie na sylaby nazw zwierząt np. ko-gut, ku-ra, świ-nia, 

kro-wa itp. 

 

 

Zabawa słuchowo-ruchowa „Tyle kroków ile sylab” 

CELE: 

• utrwalenie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka 

• rozwijanie percepcji słuchowej 

• usprawnianie narządów mowy 

 

Rodzic wypowiada nazwy zwierząt np. kura, krowa, kogut, koń itp. Zadaniem 

dziecka jest podzielenie nazw zwierząt na sylaby i wykonanie tyle kroków do 

przodu z ilu sylab składa się wyraz. Wypowiadamy 6-8 nazw zwierząt. 

 

Zabawa badawcza „Co to jest?” 

CELE: 

• zapoznanie z wartością odżywczą nabiału 

• pogłębianie wiadomości na temat zdrowego odżywiania 

• rozwijanie spostrzegawczości i uwagi 

 

Przebieg zabawy: 

Rodzic pokazuje dziecku następujące produkty: jogurt, ser żółty, ser biały, 

masło, mleko. Rozmowa z dzieckiem na temat pochodzenia tych produktów. 

Ustalenie od jakiego zwierzęcia one pochodzą. Wyjaśnienie dziecku dlaczego 

powinno spożywać te produkty. Wspólne zastanowienie się jakie wartości 

odżywcze posiadają te produkty. Następnie uświadomienie dziecku, że te 

produkty zawierają wapń niezbędny do budowy kości i zębów oraz białko tak 

potrzebne do wzrostu i rozwoju dziecka. 

 

 



 

 

 

 

 

 

W zrozumieniu wartości odżywczych nabiały pomoże wam film: 

https://www.youtube.com/watch?v=Veacl9J-yrQ 

Zabawa orientacyjno-porządkowa rozwijająca spostrzegawczość przestrzenną 

„Znajdź parę” 

https://www.youtube.com/watch?v=Veacl9J-yrQ


CELE: 

• utrwalenie pojęcia „para” 

• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej 

• tworzenie zbiorów dwuelementowych 

 

Rodzic rozkłada na stole wycięte przez dziecko ilustracje na których są 

przedstawione zwierzęta mieszkające na wsi. Zadaniem dziecka jest 

wylosowanie jednej karty i znalezienie do niej pary. Np. kura (kurczątko), 

krowa (cielątko) itp. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Karta pracy rozwijająca spostrzegawczość wzrokową – zadaniem dziecka jest 



wycięcie obrazków, połączenie w pary takich samych krów oraz policzenie par. 

 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia matematyczne „Skąd mamy wełnę?” 

CELE: 

• rozwijanie wrażliwości dotykowej 

• kształtowanie uważnego słuchania 

• zapoznanie ze sposobem otrzymywania wełny 

 

Rodzic pokazuje dziecku produkty wykonane z wełny np. sweter, skarpety, 

kapcie, poduszkę. Dziecko dotykając przedmiotów określa wrażenia np. 

miękkie, ciepłe, przyjemne, gryzące. Rodzic pyta dziecko czy wie od jakiego 

zwierzęcia pochodzą. 

 

 

Poniżej znajdują się obrazki przedstawiające produkty wykonane z wełny: 

 

 

 

 

Historyjka obrazkowa „Jak powstaje wełna” 

CELE: 



• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

• zapoznanie ze sposobem powstawania wełny 

 

Zadaniem dziecka jest wycięcie obrazków, wymieszanie ich i ułożenie we 

właściwej kolejności zdarzeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praca plastyczna „Owieczka” 

CELE: 

• rozwijanie małej motoryki 

• kształtowanie umiejętności zapełniania konturu watą lub krepiną 

• usprawnienie umiejętności wycinania 

 

 

Zadaniem dziecka jest wycięcie szablonu owieczki a następnie dokładne 

uzupełnienie konturu watą, krepiną lub wacikami kosmetycznymi. Miłej 

zabawy! :) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa utrwalająca liczebniki porządkowe „Która jest moja owieczka” 

CELE: 

• wdrażanie do używania liczebników porządkowych 

• doskonalenie umiejętności liczenia 

• rozwijanie umiejętności matematycznych 

 

Zadaniem dziecka jest pokolorowanie dzwoneczków według własnego uznania 

Rodzic zadaje pytania dotyczące koloru określonych dzwoneczków np. jaki 

kolor ma dzwoneczek owieczki piątej, jaki kolor ma dzwoneczek owieczki 

ósmej itp. 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa dydaktyczna „Porównujemy zwierzęta” 

CELE: 

• rozwijanie logicznego myślenia 

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania różnic i podobieństw 

• rozwijanie mowy i myślenia 

 

Przebieg zajęcia: 

Do zajęcia należy wykorzystać umieszczone poniżej obrazki przedstawiające 

konia i krowę. Zadaniem dziecka jest wyszukanie różnic i podobieństw między 

tymi zwierzętami. 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Zajęcia przyrodniczo-społeczne „Obowiązki rolnika” 

CELE: 

• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu 

• rozwijanie wyobraźni 

• kształtowanie koordynacji ruchowej 

• budzenie ciekawości poznawczej 

 

Rodzic czyta opowiadanie a dziecko przedstawia czynności rolnika za pomocą 

ruchu oraz gestów. 

 

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... 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat treści opowiadania: 

– Czym zajmuje się rolnik Roman? 

– Jakimi zwierzętami się opiekuje? 

 

A teraz obejrzyjcie film pod tytułem „Od ziarenka do bochenka” a dowiecie 

się jak powstaje chleb i bułeczki. 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8 

 

Zabawa słuchowa „Co robi rolnik?” 

– Rolnik dba o... 

– Rolnik od rana... 

– Praca rolnika jest... 

 

Zadaniem dziecka jest dokończenie zdań przeczytanych przez rodzica. Postaraj 

się, aby zdania były jak najdłuższe. 

 

Nauka wiersza ze słuchu „Rolnik” Zbigniewa Dymitroca 

Rolnik rano rusza w pole, 

orać pługiem czarną rolę, 

sieje zboże i buraki, 

z których później są przysmaki. 

– Rodzic czyta wiersz a dziecko po nim powtarza 

– Mówi wiersz z podziałem na sylaby 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8


– Rodzic mówi wiersz nie dokańczając wersów, zadaniem dziecka jest ich 

dokończenie np. Rolnik rano rusza... 

 

Pytania do wiersza: 

– Dokąd rusza rano rolnik? 

– Co robi rolnik w polu? 

– Po co rolnik sieje zboże? 

– Jakie przysmaki robi się ze zboża? 

 

 

 

 

Poniżej znajdują się ilustracje przedstawiające pracę rolnika: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa ruchowa ze śpiewem „Rolnik sam w dolinie” 

 

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik sam w dolinie. 

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, 

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik bierze żonę. 

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 

Hejże dzieci, hejże ha, żona bierze dziecko. 

Dziecko bierze kotka, dziecko bierze kotka. 

Hejże dzieci, hejże ha, dziecko bierze kotka.. 

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. 

Hejże dzieci hejże ha, kotek bierze myszkę. 

Myszka bierze serek, myszka bierze serek. 

Hejże dzieci hejże ha, myszka bierze serek 

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole  

Tabliczki mnożenia, ani podzielenia. 

 

 

Link do piosenki poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=kVVKcnxqm9U 

 

Do zabawy dziecko może wykorzystać swoje przytulanki. 

 

 

Wysłuchanie opowiadania Agnieszki Frączek „Tajemnicze jajko” 

CELE: 

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na 

jego temat 

• rozwijanie mowy i myślenia 

• wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem 

 

 

Tajemnicze jajko 

 

– 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 

https://www.youtube.com/watch?v=kVVKcnxqm9U


zewnętrznej stronie jajka. 

Rozejrzała się uważnie dookoła, 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! 

 

Rodzic pyta dziecko: 

– Jak nazywała się kura, która wysiadywała jajko? 

– Co znajdowało się w skorupce piątego jajka zdaniem zwierząt 

zamieszkujących wieś? 

– Z jakiego powodu pękło to jajko? 

 

 

Poniżej znajdują się ilustracje do opowiadania, które dziecko może 

pokolorować według własnego pomysłu. 



 

 

 

 

 

 



Praca techniczna „Jajeczka” - formowanie jajek z masy papierowej 

 

Poniżej znajduje się filmik instruktażowy do przygotowania masy papierowej 

https://www.youtube.com/watch?v=IkRTd5jc3Hg 

 

Zadaniem dziecka jest uformowanie jajek z masy papierowej a następnie 

pokolorowanie według własnego pomysłu. 

 

Zabawa ruchowa ze śpiewem "Nie chcę cię" 

CELE: 

 kształtowanie poczucia rytmu 

 utrwalenie prawej i lewej strony 

 kształtowanie koordynacji ruchowej 

 

"Nie chcę cię" 

Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać, 

Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj, 

 

Prawą mi daj, lewą mi daj, 

I już się na mnie nie gniewaj, 

Prawą mi daj, lewą mi daj, 

I już się na mnie nie gniewaj. 

 

Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać, 

Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj, 

 

Prawą mi dasz, lewą mi dasz, 

Będziemy razem tańcować, 

Prawą mi dasz, lewą mi dasz, 

Będziemy razem tańcować. 

 

Dziecko może zaprosić do zabawy rodzica. Dzieci doskonale znają tę 

zabawę. :) Dla przypomnienia posłuchaj piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=OBr6_9iSe5M 

 

Przebieg zabawy: 

Dziecko stoi naprzeciwko rodzica. Na słowa "nie chcę cię" wykonuje ręką gest 

wskazujący odejście i odsuwa się. Na słowa "chodź do mnie" przysuwają się do 

siebie, jednocześnie wskazując gest "chodź". Podają sobie ręce  jak w piosence 

i obracają się dookoła. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IkRTd5jc3Hg
https://www.youtube.com/watch?v=OBr6_9iSe5M


 

Ćwiczenia gimnastyczne "Wiejska gimnastyka" 

CELE: 

• kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej 

• usprawnianie kordynacji wzrokowo-ruchowej 

• rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie zwinności 

• wyrabianie umiejętności rzutu 

 

"Idą kaczki" - Dziecko maszeruje na ugiętych nogach 

"Koniki biegają" - Dziecko biega po obwodzie koła uderzając piętami o 

pośladki 

"Idą krowy" - Dziecko maszeruje na czworakach 

"Sadzimy w polu" - Dziecko stoi w rozkroku, następnie "sadzi w polu" 

wykonując skłony do prawej nogi, wyprost i skłony do lewej nogi, wyprost. 

Zabawę powtarzamy 4 razy. 

"Koty się budzą" - Dziecko w klęku podpartym wypycha górny odcinek 

kręgosłupa w górę tak, aby powstał garb (głowę chowa między ramionami). 

"Zwierzęta piją wodę" - Dziecko w siadzie skrzyżnym wykonuje skłony raz w 

prawo raz w lewo. 

"Zwierzęta do obory" - Dziecko naśladuje chód wybranych przez siebie 

zwierząt. Na klaśnięcie dziecko siada na dywanie. 

 

Zajęcia z zakresu wspomagania rozwoju mowy „Kwacząca krowa” 

CELE: 

• poznanie obrazu graficznego litery K 

• rozwijanie słuchu fonematycznego 

• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania 

• kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów 

 

Wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek „Krowa kwaczka” 

 

Krowa kwaczka 

Pewna krowa 

spod Krakowa 

zamiast po krowiemu muczeć, 

rzecze: - Kwakać się nauczę. 

I już mknie do kaczogrodu 

(kłusem, z braku samochodu), 

a tak wkuwa słówka nowe, 

ćwiczy akcent i wymowę, 

nawet pisze kwa kopytem 

wszystko chętnie i z zachwytem. 



Pan profesor, kaczor Kazik, 

tym zachwytem się zaraził - 

wkrótce tak jak krowa owa 

w kółko gotów był pracować 

i bez przerwy ją wychwalał: 

– Kwa! - powiadał. - Jest wspaniała! 

I pojętna! I uparta! 

Zanim minie pierwszy kwartał, 

będzie kwakać niczym kwaczka... 

albo raczej – krowa Kwaczka! 

Znał profesor się na rzeczy - 

temu nie da się zaprzeczyć! 

Więc gdy krowę ktoś dziś spyta, 

czy najadła się do syta 

lub czy mleka dzieciom da, 

odpowiada: - Jasne. Kwa! 

 

Omówienie treści wiersza kierowane pytaniami np.: 

– Z jakiego miasta pochodziła krowa? 

– Jakiego nowego języka się nauczyła? 

– Jak nazywał się profesor, który uczył krowę kwakać? 

 

Dziecko powtarza wyrazy na K, jakie wystąpiły w tekście wiersza i dzieli je na 

sylaby. 

 

• Dziecko układa „wstążkowe K” - chodzi stopa za stopą po wstążce 

ułożonej na kształt litery. 

• Rysowanie palcem po śladzie litery K 

• Wyklejenie szablonu litery kawałkami bibuły 

• Rysowanie palcem w powietrzu wielkiej i małej litery K 

 



 

Szablony do wyklejenia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Zajęcia umuzykalniające „Krakowiacy i górale” 

CELE: 

• utrwalenie poznanych tańców i piosenek 

• rozwijanie poczucia rytmu 

• zapoznanie z folklorem narodowym 

 

Wysłuchanie  piosenki ludowej „Zasiali górale" 

 

Zasiali górale owies, owies, 

Od końca do końca, tak jest, tak jest! 

Zasiali górale żytko, żytko, 

Od końca do końca wszystko, wszystko! 

A mom ci ja mendelicek, 

W domu dwa, w domu dwa! 

U sąsiada śwarnych dziewuch 

Gromada, gromada. 

A mom ci ja trzy mendele, 

W domu dwa, w domu dwa! 

Żadna mi się nie podoba, 

Tylko ta, tylko ta! 

Zasiali górale owies, owies, 

Od końca do końca, tak jest, tak jest! 

Pożęli górale żytko, żytko, 

Od końca do końca wszystko, wszystko. 

A na polu góraleczek 

Gromada, gromada, 

Czemużeś się wydawała, 

Kiejś młoda, kiejś młoda? 

Czemużeś się wydawała, 

Kiejś mała, kiejś mała? 

Będzie z ciebie gospodyni 

Niedbała, niedbała! 

Link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=3NA450jJgS0 

Zachęcam do wspólnego śpiewania i zabawy z dzieckiem. :) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3NA450jJgS0


Zabawa taneczna „Idą górale” 

- Dziecko rytmicznie maszeruje po obwodzie koła. Gdy słyszy powtarzające się 

słowa „Kazali se piknie grać...” zatrzymuje się twarzą do środka koła i klaszcze 

rytmicznie. 

– Dziecko zmienia kierunek marszu po kole. 

– Dziecko zatrzymuje się twarzą do środka koła i rytmicznie przeskakuje raz do 

przodu, raz do tyłu ( nie zmieniając ustawienia ciała). 

A teraz obejrzyjcie taniec zbójnicki w wykonaniu przedszkolaków: 

https://www.youtube.com/watch?v=vPa6VRUWTOk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vPa6VRUWTOk


 

 

Pokoloruj obrazek. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Zajęcia plastyczno-techniczne „Kolorowe kapelusze” 

CELE: 

• rozwijanie motoryki małej 

• rozwijanie umiejętności pracy konstrukcyjnej 

• wdrażanie do uważnego słuchania tekstu 

Wysłuchanie rymowanki „Kolorowe kapelusze” 

 

Pewien królik Krescenty, 

całe dnie był zajęty. 

Spotykał się z innymi królikami, 

lecz nudził się czasami! 

Pewnego dnia poszli na bal. 

(Nie przebrać się – to żal!). 

Przybyli tam w kolorowych kapeluszach, 

zrobionych przez krawca Mateusza. 

Świetnie w tych kapeluszach się bawili, 

cały wieczór przetańczyli! 

 

Praca plastyczna „Kolorowe kapelusze” 

 

Poniżej znajduje się film instruktażowy dotyczący wykonania kapelusza: 

https://www.youtube.com/watch?v=zVX4DArLY9c 

 

 

Zajęcia matematyczne „Kogut i kury” 

CELE: 

• doskonalenie umiejętności dostrzegania regularności w układzie 

• rozwijanie wyobraźni 

• doskonalenie kordynacji ruchowej 

 

Zabawa matematyczna „Kogut i kury” 

 

Dziecko ma do dyspozycji dwa koguty i sześć kur. Dziecko układa dwa zbiory 

ze wstążki lub sznurka. Zadaniem dziecka jest utworzenie dwóch 

równolicznych i takich samych stad drobiu. Rodzic podpowiada: „utwórz dwa 

zbiory (stada) z ptakami tak, aby każdy z nich składał się z koguta  i takiej 

samej liczby kur”. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zVX4DArLY9c


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praca plastyczna „Kogut” 

 

Zadaniem dziecka jest wyklejenie koguta kawałkami kolorowego papieru. 

Ogon koguta ozdób kawałkami kolorowej krepiny. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia z wykorzystaniem tekstu literackiego „Trampolinek szuka nektaru” 

CELE: 

• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego 

• kształtowanie spostrzegawczości 

• rozwijanie logicznego myślenia 

• zachęcanie do aktywnego reagowania na zadawane pytanie 

 

Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Trampolinek szuka nektaru” 

 

Pewnego dnia Trampolinek wybrał się do pasieki po miód. W pasiece stoją ule 

a w każdym z nich mieszka matka pszczela, pszczoły robotnice oraz trutnie. 

Pasieką opiekuje się pan pszczelarz. A pszczoły, gdy tylko go zobaczą, radośnie 

pobzykują: „bzzz, bzzz”. 

Czy to piątek, czy niedziela, 

o pasiekę zadba pszczelarz. 

Trampolinek przystanął obok pomalowanego na żółto ula. Bardzo zaciekawił 

go ten domek bez okien, który miał tylko jedno małe wyjście. Nagle wyfrunęła 

z niego pszczoła. 

– Nazywam się Minia Zwiadowczyni, bzz, bzz – przedstawiła się 

Trampolinkowi. 

– A co robi zwiadowczyni, hej hop? - zapytał Trampolinek. 

– Szuka miejsc, gdzie jest mnóstwo, bzz, bzz, kwiatów. 

– A co robisz, jak je już znajdziesz? 

Minia sfrunęła Trampolinkowi na ramię i szepnęła mu do ucha w tajemnicy, że 

jak znajdzie dobre miejsce, to powie pszczołom zbieraczkom, żeby tam 

poleciały i zebrały nektar. 

Zamachała skrzydełkami i już jej nie było. 

– Hej, hop, zaczekaj! - zawołał Trampolinek i popędził za pszczółką, bo 

bardzo chciał wiedzieć, do czego potrzebny jest nektar. 

Dotarli do alejki akacjowej. Akacje kwitły i pachniały tak słodko, że aż kręciło 

się w głowie. Minia wleciała między kwiaty, sprawdziła nektar i zadowolona 

zawołała: 

– Bzz, bzz, Trampolinku, pilnuj akacji i nie pozwól nikomu zbliżać się do 

moich kwiatów, bo to miejsce jest... raz dwa trzy zaklepane! 

Trampolinek maszerował od jednego końca alejki do drugiego i pilnował 

akacji. 

A w tym czasie Minia wróciła do ula. Nie myślcie sobie, że zaczęła 

wybzykiwać bzz, bzz na cały głos, dokąd mają lecieć zbieraczki. Oj nie! 

Zwiadowczynie znają o wiele lepszy sposób. Mogą porozumiewać się dzięki 

specjalnym tańcom. Tak, tak, tak! Dzięki tańcom! 

Figury umówione były już dawno temu, ale tylko pszczoły rozumieją, o co w 

nich chodzi. Zbieraczki przyglądały się uważnie, jak Minia pląsała na plastrze. 



Bzz, bzz, usłyszał Trampolinek nadlatującą gromadkęm która wesoło nucąc, 

wzięła się do pracy: 

 

Nektaru zbieranie 

to nasze zadanie. 

Czy wiecie dlaczego? 

Bo miód będzie z niego, 

tralalalalala... 

– No, no, no, bzz, bzz – cieszyły się zadowolone zbieraczki. - Wracamy do 

domu. 

Potem w ulu inne pszczoły odebrały od nich nektar, umieściły go w plastrach, 

które same zbudowały z wosku i zaczęły wytwarzać miód. 

Trampolinek spędził całe popołudnie z Minią. Razem szukali miejsc, gdzie 

rosły pachnące i kolorowe kwiaty. Po jakimś czasie do przedszkola przyjechał 

pan pszczelarz i przywiózł słoiki z miodem: lipowym, akacjowym, 

wielokwiatowym. Trampolinek, pani i dzieci spróbowali każdego z nich. 

– Sama nie wiem, który jest najsmaczniejszy! - odezwała się pani. 

– A mnie smakuje najbardziej... każdy miód, hej hop! - zawołał 

Trampolinek i włożył do buzi pełną łyżeczkę. 

– Mniam, mniam. 

I wszystkie dzieci zaczęły się śmiać i powtarzać, mniam, mniam. 

 

Pytania do opowiadania: 

– Gdzie wybrał się Trampolinek? 

– Kto mieszka w ulu? 

– Kto opiekuje się pasieką? 

– Czym zajmuje się Minia Zwiadowczyni? 

– W jaki sposób Minia Zwiadowczyni zbiera nektar? 

 

 

„Smakowite przekąski” 

Dziecko razem z rodzicem przygotowuje słodki poczęstunek: smaruje miodem 

wafle ryżowe lub chleb. Smacznego! 

  

 

 

 

 

 

Poniżej znajdują się ilustracje do opowiadania: 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Obejrzenie filmu przedstawiającego miejsca, w których mieszkają zwierzęta 

wiejskie. Nazywanie zwierząt i pomieszczeń, w których mieszkają. 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

 

„Zgadywanki” - ćwiczenie utrwalające poznane treści. 

CELE: 

• rozwijanie mowy i myślenia 

• doskonalenie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej 

• rozwijanie twórczego myślenia 

 

– Znosi jajka i na grzędzie siada, co wygrzebie w ziemi, chętnie zjada. 

(kura) 

– Czerwony ma grzebyk. „Kukuryku!” - woła. Budzi gospodarzy, gdy 

przychodzi pora. (kogut) 

– Muczy i daje mleko, widoczna nawet, gdy stoi daleko. (krowa) 

– W wierszu to dziwaczka, a na podwórku zwykła... (kaczka) 

– Na śniadanie owies je, czasem rżeniem wita cię. (koń) 

– Ma ryjek różowy i małe kopytka. Wszystko ładnie zjada, ze swego 

korytka. (świnka) 

 

Rozwiąż zagadki i wskaż odpowiednie zwierzęta. 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 



 



 

 
 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Pokoloruj kolorowanki. 

 

 

 



 

 

Miłej zabawy! 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie procesów 

poznawczych 

grupa IIIB 

CELE: 
• kształtowanie umiejętności wyodrębniania słów w zdaniu 

• rozwijanie mowy i myślenia 

• wzbogacenie słownictwa 

• przygotowanie do nauki czytania 

 

Zabawa dydaktyczna „Liczymy słowa” 

Rodzic czyta głośno dziecku następujące zdania: 

– To jest pokój Olka. 

– Olek zbiera klocki. 

– Na stole leżą kredki. 

– Obok kreek leży rysunek Olka. 

 

Zadaniem dziecka jest: policzenie ile słów jest w każdym zdaniu. 

 

Wykonanie rysunku według następującej instrukcji 

CELE: 

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

• operowanie pojęciami przestrzennymi 

• usprawnianie motoryki małej 

• kształtowanie logicznego myślenia 

 

Zadaniem dziecka jest wykonanie rysunku zgodnie z poleceniami rodzica: 

– Na środku stoi Kasia 

– w prawej ręce trzyma czerwony balonik, 

– na górze z lewej strony świeci słońce, 

– na dole rośnie zielona trawa. 

 

Wykonanie plakatu na temat „Wiosna w pełni” 

CELE: 

• rozwijanie inwencji twórczej 

• rozwijanie mowy i myślenia 

• usprawnianie motoryki małej 

 

Do zabawy należy wykorzystać kolorowe gazety, które na pewno każdy z 

was ma w domu. Zadaniem dziecka jest skonstruowanie plakatu z 



wykorzystaniem ilustracji wyciętych z gazet np. zdjęcia ludzi, zwierząt, 

roślin itp. Do plakatu można dorysować dowolne elementy związane z 

tematem „Wiosna w pełni”. Życzę miłej zabawy! :) 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie usprawniania 

funkcji sensoryczno-motorycznych grupa IIIB 

 

Ćwiczenia z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

CELE: 
• rozwijanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie 

• rozwijanie zaufania do partnera 

• rozwijanie świadomości własnego ciała 

• wspomaganie rozwoju poprzez kontakt wzrokowy z partnerem 

 

Ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała: 

• Powitanie paluszkami – dziecko siedzi naprzeciwko rodzica i witają 

się ze sobą paluszkami, a następnie całymi dłońmi 

• Powitanie stopami – dziecko siedzi naprzeciwko rodzica, witają się 

ze sobą palcami stóp. 

• Wskazywanie za prowadzącym swoich części ciała – rodzic prosi 

dziecko o pokazanie swoje ręki, swojego ucha, swojej głowy itp. 

 

Ćwiczenia kształtujące świadomość przestrzeni: 

• „Jak najwyżej” – dziecko i rodzic leżą na plecach na podłodze. 

Sięgają rękoma i nogami do sufitu, wyciągają je jak najwyżej, 

naśladowanie ruchem dłoni gestu wkręcania żarówek. 

• „Bączek” – dziecko i rodzic siedzą na podłodze z nogami ugiętymi w 

kolanach i lekko uniesionymi. Odpychają się rękoma, każdy próbuje 

samodzielnie obracać się w miejscu wokół własnej osi. 

• „Raki” - leżąc na plecach z wyciągniętymi rękami za głowę 

odpychają się nogami, dziecko przesuwa się na plecach po podłodze i 

próbuje palcami ręki złapać rodzica. 

• „Wagoniki” - rodzic siedzi w rozkroku, obejmując siedzące przed 

nim dziecko, poruszają się w różnych kierunkach po podłodze. 

 

Ćwiczenia oparte na relacji „razem”: 

• „Rowerek” - dziecko i rodzic leżą na plecach, stopami opierają się o 



stopy partnera, kreślą wspólnie kółka w powietrzu, „jadą na rowerze”. 

• „Lustro” - dziecko siedzi naprzeciwko rodzica, zwrócone do niego 

przodem. Rodzic „rysuje” ręką w powietrzu np. jazdę samochodem, 

czytanie książek. Dziecko stara się jak najdokładniej naśladować ruchy 

rodzica. 

 

Miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


