
Szanowni Rodzice!
Bardzo dziękujemy za oddawanie kart diagnostycznych.
Osoby, które jeszcze tego nie uczyniły bardzo prosimy o
jak najszybsze dostarczenie. W razie wątpliwosci 
prosimy o kontakt telefoniczny do przedszkola. 
Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie. W tym 
tygodniu realizujemy temat „ Na wsi” Zachęcamy do 
wspólnych zabaw z dziećmi.  Serdecznie wszystkich 
pozdrawiamy!     
                                                  Nauczycielki grupy IV 

Propozycje zajęć 
I. Rozwiązywanie zagadek
Cele:
- wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt
- rozwijanie logicznego myślenia
- kształtowanie gotowości do nauki czytania
Przebieg zajęcia:
1. Oglądanie ilustracji przedstawiających zwierzęta
    ( materiały poniżej)
2. Rozwiązywanie zagadek

Ma cztery nogi, piękną grzywę i długi ogon. Lubi skakać 
przez  przeszkody. ( koń)

Rozpoznasz ją po czarno-białych łatach. Dzięki niej mamy 
zdrowe, smaczne mleko. ( krowa )

Najczęściej spotkasz go w górach, ma białe, wełniane 
futerko i rogi w kształcie ślimaczków ( baranek )

Wesołe, różowe, grubiutkie zwierzątko z zawiniętym 
ogonkiem. Lubi kąpać się w błocie.( świnka )



Ma ostry dziób i kolorowe pióra, znosi jajka. ( kura )

Duży, biały ptak w czerwonych koralach, głośno krzyczy: 
gul,gul,gul ( indyk )

Podobna do kaczki, chociaż ma dłuższą szyję. Syczy i 
szczypie. ( gęś )

Uwielbia się kąpać w stawie. Ma krótkie, krzywe nóżki i 
płaski dziób. ( kaczka )

3. Układanie zagadek do ilustracji psa i kota ( materiały 
poniżej )
Zadaniem dziecka jest ułożenie zagadki o psie i kocie.

4. Wykonanie karty pracy – układanie nazw zwierząt z 
sylab. ( karta pracy nr 1 ) Dla ułatwienia podajemy ich 
nazwy: baranek, krowa, kucyki, kura, indyk, foka, 
kotek,piesek.







Karta pracy nr 1

Ułóż z sylab nazwy zwierząt. Przyklej je na kartce. Możesz 
narysować jedno z nich.
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II. Ćwiczenia poranne
Cele:
- kształtowanie postawy ciała
- kształtowanie umiejętności skoków obunóż i na jednej 
nodze
- kształtowanie umiejętności zapamiętywania sygnałów
Przebieg zajęcia:
1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała
Leżenie na placech: dziecko udaje, że ogląda niebo.
Leżenie na brzuchu: dzieci unoszą głowę, udając, że 
spoglądają na słońce
Chód w postawie wyprostowanej: dzieci pokazują niebo raz 
jedną raz drugą ręką.
2. Ćwiczenia w chodzeniu. Chodzenie głośne ( tupanie )
ciche ( na palcach ), naśladowanie bociana ( zginanie nóg w
kolanach )
Ćwiczenia nóg. Podskoki na lewej nodze, na prawej nodze, 
obydwu nogach.
3. Zabawa ruchowa „ Zwierzęta na wsi”
Dziecko porusza się w rytm dowolnej muzyki. 
Na ciszę w muzyce zatrzymuje się i porusza w określony 
wcześniej umówiony sposób np.
pieski – skoki obunóż
kotki – skoki na lewej nodze
koniki – skoki naprzemienne
indyki – skoki na prawej nodze 
Do zabawy można wykorzystać wycięte obrazki z 
poprzedniego zajęcia. Zamiast  mówić hasła możemy 
podnosić do góry dowolny obrazek.



III. Wspomaganie rozwoju mowy „ W wiejskiej 
zagrodzie”
Cele:
- kształtowanie umiejętności przewidywania zakończenia 
opowiadania
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat 
ilustracji
- utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka i nazw ich
domów
- doskonalenie umiejetności czytania
- kształtowanie umiejętności wyboru wyrazów pasujących 
do ilustracji
- dzielenie wyrazów na sylaby
Przebieg zajęcia:
1. Słuchanie opowiadania „ Gdzie jest wieś?”

Gdzie jest wieś?
Mama, tata i Marcinek już od godziny siedzieli w pociągu. 
Jechali na wakacje, jechali na wieś. 
- Gdzie jest wieś? - zapytał Marcinek i wtedy jadacy w tym 
samym przedziale pasażerowie roześmieli się w głos. 
Marcinek bardzo się zawstydził, ale tata wcale nie zwrócił 
uwagi na ten śmiech i powiedział:
- Wsie są wszędzie: blisko i daleko. Popatrz- za oknem 
widać pola i las. To jest wieś. Mijaliśmy ich bardzo dużo. 
- To dlaczego nie wysiadamy?- zapytał Marcinek.
- Bo Supienie, wieś, do której jedziemy ,jest jeszcze dalej- 
odpowiedział tata i dodał:
- Pociag nas tam nie zawiezie.
- To... co będzie dalej?
- Dalej pojedziemy autobusem.
Kiedy dotarli wreszcie na miejsce, Marcinek był tak 
zmęczony, że od razu zasnął i nawet nie bardzo wiedział, 
gdzie jest. 
Od rana na podwórku był straszny hałas.



- Kukuryku!... kukuryku... !!!
Marcinek nigdy przedtem nie słyszał, jak pieje prawdziwy 
kogut, ale poznał od razu, że to on, bo piał jak ten z telewizji
Potem zobaczył krowy i konie , owce i koziołka, gęsi, kaczki 
i kury... Wszystko to tak bardzo mu się podobało, że z 
królikiem chciał pobiec do...
tam dzieciom nie wolno wchodzić! - zatrzymała go mama
To jest stajnia, to obora, a to chlewik i kurnik …
Tam mieszkają zwierzęta. „ Szkoda- pomyślał Marcinek- 
chciałbym zobaczyć, jak one mieszkają”
- Ty tam możesz wchodzić – zdziwił się Marcinek.
Pewnie - powiedział Adaś – A kto by tam znalazł tyle jajek, 
jak nie ja ?
A do chlewika też wolno ci wchodzić?
- Pewnie. Noszę świniom pokrzywy. Chodź, zobaczysz, jak 
jedzą.
 - Mnie nie wolno – chciał powiedzieć Marcinek, ale nie 
zdążył, bo właśnie podeszła mama i zapytała 
- Pójdziesz z nami na spacer,Marcinku?
A mogę zostać z Adasiem?- zapytał Marcinek
- Jak myślisz, co odpowie mama?

2. Przewidywanie zakończenia opowiadania 
Dziecko proponuje odpowiedź na pytanie postawione na 
końcu opowiadania: czy mama pozwoli zostać, czy nie

3. W zależności od propozycji dziecka – układanie dalszego
ciągu opowiadania.

4. Wyszukiwanie różnic na obrazkach ( Karta pracy nr  2) 



Karta pracy nr 2 



IV. Zajęcie matematyczne „ Gęsie jajo”
Cele:
- kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami 
porządkowymi i głównymi w zakresie 10
- doskonalenie umiejętności kreślenia liczb
Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie wierszyka
Gęsi wielkich zmartwień nie mają
bo czy ktoś gotuje gęsie jajo?
Czy jajecznicę często smaży?
Skąd znowu! Od tego są jajka kurze.
Gęsie jajo jest za duże.
Więc może lepiej będzie,
jeśli z gęsiego jaja 
gąsiątko małe będzie!

2. Utrwalenie liczebników porządkowych w zakresie 10
Zadaniem dziecka jest wycięcie 10 lub więcej jajek gęsich.
Poniższa ilustracja pomoże Ci w tej pracy. 
Następnie dziecko układa wycięte przez siebie jajka 
mówiąc: Mama gęś zniosła pierwsze jajko, potem drugie, 
potem trzecie.... Dziecko przypina 10 lub więcej jajek w 
zależności od własnych umiejętności. Ważne jest to, aby 
dziecko wymieniało w zabawie kolejne liczebniki 
porządkowe. 

3. Utrwalenie liczebników głównych w zakresie 10.
Na każdym jajku dziecko przykleja cyfry 1 – 10 
( szablon w materiałach)
Po przyklejeniu dziecko głośno odczytuje liczby od 1 do 10
Następnie odczytuje liczby od 10 do 1 

4. Wykonanie karty pracy nr 3



Ilustracja – gęsie jaja 



Karta pracy nr 3 

Uzupełnij ciągi liczbowe wpisując brakujące liczby.

1 3 7 10

1 4 8 10

1 5 7 10

2 3 6 9 10



V. Zabawa „ Zwierzęta z wiejskiego podwórka”
Cele:
- kształtowanie umiejętności naśladowania ruchem zwierząt 
- kształtowanie umiejetnosci podziału słów na sylaby 
- rozwijanie wyobraźni 
Przebieg zajecia
Dziecko wybiera dowolne obrazki zwierząt ( materiały 
poniżej ) i ukazuje ruchem  to zwierzę.
Zagadka: 
Ułóż prawidłowe napisy pod zdjeciami.
Które zwierzę  schowało głowę ?
Wskaż odpowiedni napis. ( koza )

kogut
krowa
owca
kura
pies
kot

świnia
kaczka
indyk
koza

Podziel nazwy zwierząt na sylaby 











VI. Zajęcie muzyczne „ Podwórkowy koncert”
Cele:
- rozwijanie muzykalności
- kształtowanie umiejętnosci uważnego słuchania
- rozwijanie zainteresowań
- doskonalenie umiejętnosci czytania 

Przebieg zajęcia;

1. Wysłuchanie odgłosów zwierząt 
https://youtu.be/vQbS0Dm0CjA

2. Zabawa „ Koncert na wiejskim podwórku”
Do zabawy należy wykorzystać napisy
( materiały poniżej )

Rodzic przygotowuje napisy na stole:
1 rząd  4 kury
2 rząd  3 owce 1 kogut
3 rząd  3 świnki 3 krowy
4 rząd  5 kaczek 
5 rząd  2 koty 2 psy 2 koty 1 pies

Dziecko odczytuje napisy i naśladuje odgłosy:
1 rząd   ko ko ko ko
2 rząd   bee bee bee kukuryku
3 rząd   kwik kwik kwik muuu muuu muuu
4 rząd   kwa kwa kwa kwa kwa 
5 rząd   miau miau hau hau miau miau hau! 

W miarę nabywania umiejętności przez dziecko możemy 
układać różne kombinacje.

                                                               Wesołej zabawy!

https://youtu.be/vQbS0Dm0CjA


kura kura kura kura

owca owca owca kogut

świnka świnka świnka krowa krowa krowa

kaczka kaczka kaczka kaczka kaczka

kot kot pies pies kot kot pies



Szablony do zajęcia matematycznego „ Gęsie jajo”

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10



Szablon do odrysowania gęsiego jaja 



VII. Zajęcie matematyczne „ Śniadanie na wiejskim 
podwórku”
Cele:
- doskonalenie umiejetnosci dodawania i odejmowania w 
zakresie 10
- rozwijanie sprawnosci manualnej
Zabawa dydaktyczna „ Nieproszeni goście”
Rodzic układa sylwety zwierząt: kota,kury,kaczki,psa.
Opowiada 
Przyszli na podwórze nieproszeni goście ( rodzic dokłada 
sylwety 3 wróbli )
Zobaczył ich Azor, zzieleniał ze złości.
Do kogo z wizytą ? – pyta gości w bramie
Do ciebie – na pyszne śniadanie !
Dziecko układa działanie do przebiegu zdarzeń
4 + 3 = 7 ( były 4 zwierzęta i doszły 3 )
Jedzą wróble z miski smakowite ziarna
Kot przebudził się i miauknął:
Dola wasza marna 
Odfrunęły wróble daleko przed siebie
Kot dumny spaceruje i ogonem wymachuje.
( 7 – 3 = 4 )
Wyszły na podwórko jeszcze 2 króliczki
(4 + 2 = 6 )
Na podwórku koło obórki pojawiły się cztery wiewiórki.
Przyniosły ze sobą żołędzie , smaczne śniadanko z nich 
będzie.
( 6 + 4 = 10 )
Uwaga!
Przed zabawą należy wyciąć szablony i pokolorować je.









VIII. Ćwiczenia poranne 
Cele:
- kształtowanie umiejętności ukazywania ruchem treści 
piosenki
- ćwiczenie pamięci
- kształtowanie prawidłowej postawy
W ćwiczeniach pomoże dziecku film
Rytmiczna rozgrzewka w podskokach
https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo

IX.Wspomaganie rozwoju mowy „Zwierzęta w 
gospodarstwie rolnym”
Cele:
- wzbogacanie wiedzy na temat gospodarstwa wiejskiego
- zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi w gospodarstwie 
rolnym
- rozwijanie zainteresowań
Przebieg zajęcia:
1. Obejrzenie filmu „ Zwierzęta w gospodarstwie rolnym”
https://youtu.be/xrgowwp1V-U

2. Wykonanie karty pracy nr 4
Zadaniem dziecka jest nalepienie odpowiednich odgłosów 
zwierząt

…............................................................................................

Kukuryku!
Muu,muu !
Bee,bee!

https://youtu.be/xrgowwp1V-U
https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo


Karta pracy nr 4



X. Zajęcie plastyczne „ W wiejskiej zagrodzie”
Cele:
- kształtowanie umiejętności lepienia z plasteliny
- rozwijanie inwencji twórczej
- rozwijanie wyobrażni
Zadaniem dziecka jest stworzenie makiety  „ W wiejskiej 
zagrodzie”. Przed wykonaniem pracy proponuję obejrzenie 
filmu.
https://youtu.be/MHFIjSmd_nA

XI. Ćwiczenia gimnastyczne
Cele:
- rozwijanie zręczności
- rozwijanie szybkości
Przebieg zajęć:
1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z piłką:
w pozycji stojącej, popychanie piłki palcami stóp
w pozycji stojącej, skoki przez piłkę obunóż przodem
w siadzie skulnym podpartym, palce stóp na piłce, toczenie 
piłki w przód i w tył
w siadzie rozkrocznym, w parze, twarzą do rodzica, 
toczenie do siebie piłki raz prawą, raz lewa ręką
w siadzie skulnym podpartym, toczenie piłki do siebie 
stopami
w siadzie skrzyżnym, toczenie piłki przed sobą z lewej do 
prawej ręki

2. Zabawa w kolory
Rzucamy piłkę mówiąc nazwę dowolnego koloru.
Gdy usłyszymy „ czarny” nie łapiemy piłki

3. Zabawa relaksacyjna przy muzyce
Dziecko  słucha dowolnej, spokojnej, wyciszającej muzyki.

https://youtu.be/MHFIjSmd_nA


XII. Wspomaganie rozwoju mowy „ Czym zajmuje się 
tata Bartka?”
Cele:
 - rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym 
zdaniem na określony temat
 - ćwiczenia w głośnym czytaniu
 - doskonalenie analizy głoskowej wyrazów
Przebieg zajęcia:
1. Rozmowa z dzieckiem na temat pracy na wsi, na 
podstawie własnych spostrzeżeń, zdjęć i dotychczasowych 
doświadczeń. Przed rozmową proponuję obejrzenie filmu
Prace w polu i na wsi – Maszyny i narzędzia rolnicze – film 
edukacyjny dla dziecka
https://youtu.be/vO5NvfQ92bc

2. Wykonanie karty pracy nr 5 ( materiały poniżej)

https://youtu.be/vO5NvfQ92bc


Karta pracy nr 5 



XIII. Wspomaganie rozwoju mowy 
„ Trampolinkowy quiz ”
Cele:
- utrwalenie wiadomości dotyczących wsi
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się i logicznego 
myślenia
- rozwijanie zainteresowań
Przebieg zajęcia:

1. Rozwiązywanie zagadek dotyczących zwierząt
Puszyste kuleczki
na środku podwórka
mają krzywe nóżki
i żółciutkie piórka.
Mają małe dzioby,
lecz to nie kurczaki.
Bardzo lubią pływać,
zgadnij,kto to taki. ( kaczęta )

Mały brzuszek, mała główka
z czerwonym grzebykiem.
Gdy dorośnie, pewnie będzie
pięknym kogucikiem. ( kurczak )

Mieszka w budzie, tuż przy murku.
Wszystkich strzeże na podwórku.
Kiedy jest okropnie zły -
groźnie szczerzy ostre kły.
A gdy jest zadowolony,
merda do nas swym ogonem. ( pies )

Czasem włazi gdzieś wysoko,
żeby mieć na wszystko oko.
Gdy chce złapać mysz malutką,
to zakrada się cichutko. ( kot )



2. Udzielanie odpowiedzi na pytania:
Skąd mamy mleko? ( od krowy )
Jak nazywa się młody konik? ( źrebię )
Co zbiera się jesienią na wsi podczas wykopków? 
( ziemniaki )
Które zwierzę mieszka w stajni? ( koń )
Co się kosi w czasie żniw? ( zboże )
Jakie zwierzę mieszka w chlewie? ( świnia )
Czym jest siano? ( wysuszoną trawą )
Co wykluwa się z jajka? ( np. kurczak )

3. Nazywanie sprzętu rolniczego ( obrazki poniżej )
traktor, pług, brony, kombajn





 XIV Zabawy z językiem angielskim  Farm Animals 
Cele:
- utrwalenie nazw zwierząt:
a dog – pies
a cat – kot
a duck – kaczka
a cow – krowa
a sheep – owca
a chicken – kurczak
a pig – świnia
a rabbit – królik

- wprowadzenie nazw zwierząt :
a rooster – kogut
a goose – gęś
a turkey – indyk
a horse – koń
a donkey – osioł
a goat – koza 

W celu wysłuchania prawidłowej wymowy słów w języku 
angielskim zapraszamy do obejrzenia filmu.
https://youtu.be/S6Ait911Emo

Do utrwalania i zabaw ze słówkami można wykorzystać 
obrazki z kart Farm Animals.

https://youtu.be/S6Ait911Emo




 Zadania dodatkowe

I. Zabawa dźwiękonaśladowcza „ Odgłosy z wiejskiego 
podwórka”
Cele:
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 - ćwiczenie mowy
- doskonalenie aparatu artykulacyjnego
Przebieg zajęcia:
1. Obejrzenie filmu Odgłosy z wiejskiego podwórka
https://youtu.be/3oE8dF4HPAE

2. Słuchanie z zamkniętymi oczami i zgadywanie Jakie 
zwierzę słychać

II. Obejrzenie filmu „ Wędrówki Skrzata Borówki”
Odcinek 9 Pole
Cele:
- utrwalanie wiadomości na temat prac rolniczych
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
- wzbogacanie słownictwa – wprowadzenie pojęcia
  ekosystem

III. Zabawa dydaktyczna „ Dobieranie rymów”
Cele:
- doskonalenie umiejętności czytania
- rozwijanie logicznego myślenia
- kształtowanie umiejetności tworzenia rymów
Radzic mówi początek zdania , a dziecko dopowiada 
ostatni, rymujący się wyraz np.

Kot wskoczył na …... ( płot )
Kaczka to była ….......( dziwaczka )
Koza chodzi koło …... ( woza ) 

https://youtu.be/3oE8dF4HPAE


Mucha lata koło.......... ( ucha )
Ciele, co jezykiem..... ( miele )
W dalszej części zabawy dziecko może tworzyć własne 
rymy.

IV. Obejrzenie filmu „ U Dziadka Lulka na wsi”
Cele:
- nauka piosenki „ Dziadek Lulka farmę miał”
- ćwiczenie pamięci
- utrwalenie wiadomości na temat wsi
https://youtu.be/U6q-jMyqn8Q

V. Słuchanie opowiadania pt. „ Uparty kogut”
Cele:
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
- wzbogacanie wiadomości przyrodniczych
- utrwalanie wiadomosci na temat wsi
https://youtu.be/U6q-jMyqn8Q

VI Wykonanie kart pracy nr 6,7,8
Cele:
- doskonalenie umiejętnosci dodawania
- doskonalenie umiejętności odejmowania
- utrwalanie znajomości znaków matematycznych 

https://youtu.be/U6q-jMyqn8Q
https://youtu.be/U6q-jMyqn8Q


Karta nr 6



Karta pracy nr 7 



Karta pracy nr 8 



Wspomaganie rozwoju w zakresie usprawniania
percepcji wzrokowej 

Cele:
- kształtowanie umiejętnosci liczenia
- ćwiczenia pamięci
- ćwiczenia spostrzegawczości
- ćwiczenia w skupieniu uwagi
Poniższy film pomoże dziecku wyćwiczyć podane 
umiejętności 
https://youtu.be/k-keE_Vd-EE

Wspomaganie rozwoju w zakresie usprawniania 
motoryki 
Cele:
- ćwiczenie sprawności rąk
- usprawnianie małej motoryki
- usprawnianie umiejętnosci powtarzania ruchów
Poniższy film ukazuje cwiczenia z wykorzystaniem słomki.
https://youtu.be/80nVrAItQJI

Film https://youtu.be/bkoIDthxs68  ukazuje sposoby zabawy
z dzieckiem mające na celu ćwiczenie koordynacji 
wzrokowo – ruchowej i motoryki dużej.

Wspomaganie rozwoju w zakresie doskonalenia 
umiejętności czytania ( praca z dzieckiem zdolnym )
Cele:
- usprawnianie umiejętności szybkiego czytania
- usprawnianie umiejętnosci czytania ze zrozumieniem
- poznanie litery ą i ę 

Przeczytaj ponizszy tekst i pokoloruj obrazki.
Czy znasz inne niż w tekście słowa z ą i ę? 

https://youtu.be/bkoIDthxs68
https://youtu.be/80nVrAItQJI
https://youtu.be/k-keE_Vd-EE



