
PONIEDZIAŁEK 12.04.2021 r. 

Temat: „Zwierzęta na wsi” – słuchanie opowiadania „Jak kotek zwierzęta mlekiem 
częstował” Haliny Bechlerowej. 

Czy posiadasz pluszaki/ książeczki/ puzzle/ gry itp. o zwierzętach wiejskich? Jeśli tak, to 
stwórz sobie z nich na cały tydzień kącik w domu. Wykorzystuj je do zabawy przez cały 

tydzień, bo o nich będziemy mówić. J 

Przebieg: 

1. Oglądanie ilustracji „Na wiejskim podwórku”. 

Swobodne wypowiedzi dziecka na temat jej wyglądu; nazywanie wiejskich zwierząt tam 

występujących. 
 

 

Źródło ilustracji: https://przedszkouczek.pl/2020/04/04/na-wiejskim-podworku-dzieci-

mlodsze-sroda-15-04-2020/  

 

2. Słuchanie opowiadania „Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował” - Halina 
Bechlerowa. 

To jest Filik – kotek bury. Ma wąsiki i pazury. 



Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili. 

Stanął Filik przy kurniku. – Czy chcesz mleka, koguciku? 

Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno. 

Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił. 

– Lubisz mleko? 

– Nie, ja rano smaczny owies jem i siano. Do królika kotek podszedł. 

– Pij, pij mleczko, bardzo proszę! 

Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł marchewkę [...] 

Więc do krówki poszedł kotek. 

– Czy na mleko masz ochotę? 

– Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną trawkę w lecie. Koło furtki kózka biała także mleka 

pić nie chciała. 

– Zabierz sobie, kotku, dzbanek! Ja jem liście kapuściane [...] 

 

3. Rozmowa z dzieckiem na temat wysłuchanego utworu. 

- Jak miał na imię kotek? 

- Czym kotek częstował zwierzęta? 

- Co kogucik i kurka jedli na śniadanie? 

- Co koń jadł rano? 

- Co gryzł królik? 

- Co lubi jeść krowa? 

- Dlaczego kózka nie chciała pić mleka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Wskaż co lubią jeść przedstawione na obrazku zwierzątka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA PRACY DLA CHĘTNYCH 

„Znajdź różnice”. 
 
Poniżej zamieszczamy dwie ilustracje wiejskich zwierząt na podwórku. Zadaniem dziecka 
jest znaleźć 7 różnic. Powodzenia! 



Źródło: https://www.facebook.com/groups/228452263902569/?ref=share , 
https://blizejprzedszkola.pl/plakat-zwierzeta-z-wiejskiego-podworka,2,5690.html#  
 
Zabawa popołudniowa 
 
Gra interaktywna „Kogo słyszysz?”. 
Zapraszamy na grę interaktywną – zgadywanki, jakie zwierzę słyszę.  
 
Link do gry: 
https://view.genial.ly/5e9336bb124be30da536b6cc?fbclid=IwAR3QGGGML9BibMG-
FLVKyXoGGjLfqHFrixDwWjI_LXIjhrMZDKDXmxrui0c 
 

Powodzenia J 
 

WTOREK 13.04.2021 r. 

Temat: „Na podwórku” – zabawy przy piosence. 

 

Pomoce: link do piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs  

 

Przebieg: 

1. Zabawa paluszkowa na powitanie. 

Usiądźcie naprzeciwko siebie. Wspólnie recytujcie wierszyk i wykonujcie zadania. Dodajcie 

inne części ciała. J 

„Gdy się rączki spotykają, 

To od razu się witają (podanie dłoni) 



Gdy się kciuki spotykają, 

To od razu się witają (kciuk dotyka kciuk) 

Gdy się palce spotykają, 

To od razu się witają”. (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni) 

 

2. Słuchanie piosenki „Na podwórku” 

I. Na podwórku na wsi  

jest mieszkańców tyle,  

że aż gospodyni  

trudno zliczyć ile.  

 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki,  

i indyki, i indyczki.  

Jest tu kwoka z kurczętami,  

mama kaczka z kaczętami.  

Piękny kogut Kukuryk  

i kot Mruczek,  

i pies Bryś.  

Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa, kwa, gę, gę,  

hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul –  

podwórkowy chór.  

 

II. Koń kasztanek w stajni,  

a w oborze krowa,  

tam w zagrodzie owce  

i brodata koza.  

Ref.: Kury, gęsi i perliczki…  

 

III. A tu są króliki:  

i duże, i małe,  

łaciate i szare,  

i czarne, i białe.  

Ref.: Kury, gęsi i perliczki… 



3. Rozmowa z dzieckiem na temat treści piosenki. 

- Gdzie mieszkają zwierzęta, o których jest mowa w piosence?  

- Jakie zwierzęta mieszkają w wiejskiej zagrodzie? 

- Jak miały na imię kogut, koń, pies i kot? 

- Jak nazywają się dzieci kury i kaczki.  

 

4. Zabawa przy piosence.  

Dziecko wciela się w wybrane zwierzę i porusza po wyznaczonym miejscu. Gdy usłyszy 

nagranie piosenki, w dowolny sposób tańczy. Gdy nagranie milknie, znowu naśladuje 

wybrane zwierzę.  

 

5. Zabawa ortofoniczna „Koncert na wiejskim podwórku”. 

Przypomnienie głosów wydawanych przez ptaki: 

- kury śpiewają tak: ko, ko, ko… 

- gęsi: gę, gę, gę… 

- indyki: gul, gul, gul… 

- kaczki: kwa, kwa, kwa… 

Rodzic wspólnie z dzieckiem śpiewa piosenkę „Na podwórku” głosami zwierząt. Możecie 

pobawić się w dyrygenta tzn. gdy śpiewa dziecko dyrygentem zostaje rodzic, a gdy śpiewa 

rodzic dyrygentem jest dziecko. 

 

Zabawa popołudniowa 

Masażyk „Gospodarskie zwierzęta”. 

Dziecko siada przed rodzicem. Rodzic czyta tekst oraz ilustruje jego treść ruchem, rysując na 

plecach dziecka. Następnie zamiana ról. 
 

Gospodarskie zwierzęta (Jolanta Siuda-Lendzion) 
 

Wyszły na spacer zwierzęta,  (poruszamy palcami, przesuwając je w różnych kierunkach) 

pierwsze idą dwa cielęta. (kładziemy na plecach wyprostowane dłonie) 

Razem z nimi, to rzecz znana, 

idzie krowa – cieląt mama. (delikatnie dotykamy pleców dłońmi zwiniętymi w piąstki) 

Na ścieżkę konie wbiegają, (energicznie klepiemy plecy palcami) 

kopytami poruszają. (wykonujemy ten sam ruch, ale szybciej) 

Świnie wyglądają z błota: (rysujemy palcami kółka niczym oczka) 



„My też chodźmy – jest ochota!”. (naprzemiennie kładziemy dłonie na plecach) 

Błoto wszędzie zostawiają. (całymi dłońmi głaszczemy plecy) 

Już się kaczki pojawiają (trzema palcami każdej ręki „idziemy” z góry na dół) 

i tak idąc, głośno kwaczą. 

Kury dziobią je i gdaczą. (delikatnie szczypiemy plecy) 

A na końcu kogut pieje, (palcami uciskamy plecy) 

bo już nie wie, co się dzieje. (dłońmi wykonujemy gest strzepywania czegoś z pleców) 

 

Życzymy udanego dnia i świetnej zabawy J 
 

ŚRODA 14.04.2021 r. 

Temat: „Wiejskie zwierzęta” – zabawy matematyczne. 

 

Przebieg: 

1. Opowieść słowno – ruchowa „Poranek w wiejskiej zagrodzie”. 

Rodzic czyta opowiadanie, a dziecko naśladuje po rodzicu czynności ruchowe oraz głosowe. 
 

 

„Poranek w wiejskiej zagrodzie” (Katarzyna Tomiak-Zaremba) 

Gospodarz wyszedł rano przed dom, przeciągnął się i szeroko ziewnął (przeciąganie się                                          

i ziewanie). Kogut ogłosił początek nowego dnia – czas nakarmić zwierzęta (odgłos: 

kukuryku!). Gospodarz wziął garść zboża i szerokim gestem rzucił je kurom (odwodzenie 

prawej/lewej ręki od siebie na zewnątrz). Kury głośno gdacząc (odgłos: ko, ko, ko), 

pobiegły w jego stronę (poruszanie się na ugiętych kolanach i machanie rękami jak 

skrzydłami). Zręcznie wydziobywały ziarnko za ziarnkiem (poruszanie głową: góra, dół). 

Następnie gospodarz udał się do stajni (marsz). Konie przywitały go radosnym parskaniem 

(wprawianie warg w ruch przy energicznym wydychaniu powietrza). Każdemu rzucił 

sporą porcję siania i pogłaskał na dzień dobry (zamachy rąk zza głowy). Obok, w zagrodzie, 

głośno becząc, niecierpliwiły się już barany (odgłos: bee, bee, bee). Gospodarz otworzył 

bramę i wypuścił je na pastwisko (odwodzenie złączonych dłoni szeroko na boki). 

Zadowolone pobiegły skubać trawę (poruszanie się na czworakach). Ze stajni udał się do 

obory (marsz). Głodnym krowom na śniadanie podał paszę. Odpowiedziały mu głośnym 

muczeniem (odgłos: mu, muu, muuu) i zabrały się za przeżuwanie (poruszanie żuchwą w 

lewo i w prawo). Gospodarz pomaszerował w stronę domu (marsz). Obok wejścia postawił 



miski z mlekiem dla kotów (skłony do podłogi przy wyprostowanych nogach). Kiedy 

wszystkie zwierzęta były nakarmione, sam usiadł do śniadania (siad skrzyżny) i zajadał z 

apetytem kanapki (naśladowanie przeżuwania pokarmu). Z zadowoleniem poklepał się po 

pełnym brzuchu, mówiąc: mniam, mniam, mniam! 

 

2. Zabawa matematyczna – „Jaki to kierunek?” 

Rodzic pokazuje dziecku zwierzęta. Zadaniem dziecka jest nazwać zwierzę, podzielić je na 

sylaby wyklaskując słowa (kro - wa) oraz wskazać kierunek w którą stronę zwierzę idzie                    

(w prawo, w lewo, prosto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

Źródło ilustracji: https://www.facebook.com/groups/228452263902569/?ref=share  

 

3. Zabawa „Posłuszne zwierzątka”. 

Znajdź w swoim pokoju pluszaka (zwierzątko wiejskie). Jeżeli takiego nie masz, możesz 

wziąć swojego ulubionego pluszaka. Zadaniem dziecka jest wykonywać polecenia rodzica, 

ustawiając pluszaka w różnych miejscach, z zastosowaniem określeń położenia przedmiotów 

względem siebie. Możesz zamienić się rolami – rodzic jest dzieckiem i wykonuje polecenia 

ułożenia pluszaka, tak jak powie syn/córka. 

Polecenia: 

- połóż zwierzątko przed sobą; 



- połóż zwierzątko z prawej strony; 

- połóż zwierzątko za sobą; 

- połóż zwierzątko z lewej strony; 

- podnieś zwierzątko do góry. Gdzie się teraz znajduje? (nade mną) 

 

4. Zabawa ruchowa do piosenki „Jak chodzą zwierzątka”. 

Pobaw się do słów piosenki „Jak chodzą zwierzątka”, naśladując ruchy. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=Ma-2i7U-t5w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA PRACY DLA CHĘTNYCH 

 

 

 



Źródło: https://www.dzieckiembadz.pl/2018/04/karty-pracy-wiejskie-podworko-do.html  

 

Zabawa popołudniowa 

Ćwiczenia klasyfikacyjne – QUIZ -  „Gdzie mieszkają zwierzęta?” 
 
Zapraszamy do rozwiązania quizu – gdzie mieszkają zwierzęta? 
 
Link do quizu -  
https://view.genial.ly/5e8b176342b1580e14d70d07?fbclid=IwAR2xy93FE7HOh37xUDJ9Mf
Py4rSagT-tDW2BByucxHPN5tdvwHGQr31rP8Y 
 

Bawcie się dobrze J 
 

CZWARTEK 15.04.2021 r. 

Temat: „Krówka z odbitych dłoni” – praca plastyczna inspirowana utworem Marcina 

Przewoźniaka „Krowa czarodziejka”. 

 

 
Źródło: przedszkouczek.pl   

 

 

 



Przebieg: 

 

1. Zapraszamy do odczytania dziecku  wierszyka, przybliżenia trybu życia i zwyczajów 

krówki. Dziecko odgaduje czym jest „zielone”, a czym jest „białe”. (Krówka pasie się 

na łące i zjada zieloną trawę, od krówki dostajemy białe mleko). 

 

„Krowa czarodziejka” 

Pewnie nie wiecie, że każda krowa, 

jak czarodziejka umie czarować́. 

Bo co za zwierzę̨ to niebywałe: 

Jak zje zielone to daje białe? 

Zgadnijcie, co jest tak zamienione. 

Czym jest to białe, 

a czym – zielone? 

 

2. Praca plastyczna „Krówka z mojej dłoni”. 

 

 



 
Źródło: https://przedszkolelaszewo.pl 

 

Potrzebne przybory: 

Farby-biała, czarna, różowa, pędzel, 

Karta z bloku technicznego,  

 

Instrukcja wykonania: 

Dziecko odciska na kartce dłoń pomalowaną białą farbą. Następnie z pomocą rodziców 

czarną farbą wykonuje łatki, kopytka, ogonek i  różową buźkę. Oczy można wykonać według 

wyobraźni rodzica lub dziecka  – z papieru kolorowego, narysować, lub dokleić gotowe. 

Oczywiście jak zwierzątko będzie wyglądało, to zależy od pomysłów rodziców i dziecka. 

Można dorysować nawet trawkę lub inne zwierzątka obok. 

 

3. Zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence: „Krówka Muuwka”.  

Zachęcamy do wspólnego tańca z dzieckiem podczas słuchania utworu. W trakcie refrenu 

można wygrywać rytmy na instrumentach takich jak łyżki drewniane, garnki, grzechotki. 

https://www.youtube.com/watch?v=n-LmEiu-kZQ  

 

 

 

 



Zabawa popołudniowa 

W zagrodzie Małgosi – bajeczka ortofoniczna. 

Rodzic odczytuje dziecku bajkę, a dziecko naśladuje odgłosy wydawane przez zwierzątka w 

wierszu. Zabawę można powtórzyć kilka razy. 

https://www.youtube.com/watch?v=nKIXv2hKwKA - link do filmu z wierszykiem 

 

„W zagrodzie Małgosi” E.Michałowska  

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: miau, miau, miau. 

Kura gdacze: kod, ko, da. 

Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: be, be, be. 

Koza muczy: me, me, me. 

Indor gulga: gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: mu, mu, mu. 

Konik parska: prr, prr, prr. 

A pies warczy: wrr, wrr, wrr. 

I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da. 

 

Miłej i owocnej pracy J 
 

PIĄTEK 16.04.2021 r. 

Temat : „Wszyscy w koło ćwiczymy wesoło”- zabawy ruchowe. 

Przebieg: 

1. Zapraszamy do ćwiczeń w formie opowieści ruchowej „Co robią dzieci w 

przedszkolu” - według propozycji  Bożeny Formy. W tle słychać wesołą melodię: 

https://www.youtube.com/watch?v=ng_VjJs24po 

 



Dziecko stoi naprzeciwko rodzica, wykonują razem ćwiczenia. 

 

- Nastał ranek. Idziemy do przedszkola - marsz w miejscu z równoczesnym nuceniem 

melodii. 

- W drzwiach przedszkola wita nas pani - zatrzymanie, skinienie głową i powiedzenie 

"dzień dobry".  

- W szatni zdejmujemy buty, ściągamy kurtki, płaszczyki - naśladowanie ściągania obuwia, 

zdejmowania wierzchniego okrycia.  

- Wchodzimy do sali - marsz w dowolnych kierunkach. 

- Myjemy ręce - naśladowanie mycia rąk. 

- Jemy śniadanie - przejście do siadu, naśladowanie nabierania zupy mlecznej łyżką, picie 

z kubka. 

- Po śniadaniu pora na zabawę Na dworze jest piękna pogoda zatem wychodzimy na plac 

zabaw. Skaczemy na skakankach, podrzucamy piłki obserwując jak wysoko lecą, a 

następnie jak spadają. Rzucamy piłkami jak najdalej. Odbijamy o chodnik. Podrzucamy 

klaszcząc w ręce - naśladowanie czynności, o których mowa, według uznania i wyobraźni. 

- Wracamy do przedszkola wąskim chodnikiem. Uważamy, żeby nie podeptać trawnika. 

- Znajdujemy się w sali. Jesteśmy zmęczeni, pora odpocząć - leżenie w dowolnie wybranej 

pozycji na dywanie. 

 

2. „Pieski w budzie” – zabawa ruchowa z czworakowaniem.  

Rodzic zachęca dziecko, by poruszało się po pokoju czworakując i naśladując małego 

pieska. Tłumaczy, że małe pieski mogą bać się wielu rzeczy (hałasu, krzyków itp.), ale 

wiele sytuacji wydaje im się ciekawych i godnych zainteresowania. Jeśli psy poczują się 

zagrożone, powinny schować się w budzie – usiąść pod ścianą. Rodzic zachęca dzieci do 

swobodnej interpretacji zdań – haseł, np.:  

– Piesek zobaczył żabkę.  

– Nagle pojawił się groźny wilk.  

– Nad głową pieska latał wesoło kolorowy motyl.  

– Na podwórko podjechał samochód, który strasznie warczał i hałasował. 

 

Zabawa popołudniowa 

 

 „W co lubię  najbardziej się bawić” - rysowanie kredkami. 



Rodzic zaprasza dziecko do wykonania rysunku, na temat swojej ulubionej zabawy. 

Następnie dziecko opowiada co narysowało i dlaczego. Zachęcam – jeśli są do tego 

możliwości pobawić się z dzieckiem w jego ulubiona zabawę. W domu można ją 

zmodyfikować. 

 

Miłej zabawy J 
 

Drodzy Rodzice i Dzieci! 

Jako utrwalenie tematyki „Nowinki z wiejskiego podwórka” proponujemy 

obejrzenie filmu pt. „Wieś i miasto” z kanałem „Jedynkowe Przedszkole” 

na YouTube. 

Serdecznie zachęcamy J 
https://youtu.be/RKxwNYHxgmM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


