
Środa 07.04.2021 

„Liczymy zwierzęta wiejskie” – zabawa matematyczna 
 

1. Obejrzyjcie ilustrację. Spróbujcie wymienić nazwy wszystkich zwierząt znajdujących się  na 
ilustracji. 

 

 „Tyle kroków” – zabawa słuchowo-ruchowa. Rodzic wypowiada nazwy zwierząt: krowa, 
kot, kura, indyk, koń, owca, koza, a dzieci dzielą je na głoski i wykonują tyle kroków do 
przodu, ile głosek jest w danym wyrazie. 

 
 

 
Źródło: https://www.dreamstime.com/stock-photography-life-farm-lots-animals-farmer-living-
together-harmony-image31549182 
 

2. „Kogo mogę spotkać na wsi?” – opowieść ruchowa. Poproście rodzica o odczytanie 
opowiadania. Waszym zadaniem jest wykonywać 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, nagle głośno pieje: kukuryku! Kury z 
niezadowoleniem kręcą się na grzędach, później jedna za drugą wychodzą z kurnika, gdacząc: ko, 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 i, mocno stawiając kroki, idzie w stronę stajni, bo tam czekają na niego dwa głodne 
konie. Gospodarz nalewa im wody i podaje widłami siano – gdy będzie cieplej, wyprowadzi je na 
dwór. Zadowolone konie wierzgają kopytami i rżą radośnie: iha ha, iha ha, iha ha. Teraz pora 
wyprowadzić krowy z obory. Gospodarz otwiera ciężkie drzwi. Wita się ze swoimi czterema krowami, 
przywiązuje im specjalny sznurek – postronek – i trzymając go, wyprowadza krowy z obory. Krowy idą 

Źródło:%20https:/www.dreamstime.com/stock-photography-life-farm-lots-animals-farmer-living-together-harmony-image31549182
Źródło:%20https:/www.dreamstime.com/stock-photography-life-farm-lots-animals-farmer-living-together-harmony-image31549182


powoli, zatrzymując się co chwilę, mocno machają swoimi ogonami, aby odgonić muchy. Są na 
miejscu – to ogrodzone pastwisko, tutaj krowy cały dzień będą żuły trawę. Gospodarz odwiązuje 
postronek, krowy są bezpieczne. Czas wrócić do domu – myśli gospodarz. Wraca, aby zjeść śniadanie. 
Tak zaczyna się kolejny dzień w gospodarstwie wiejskim.” 

3.„Liczymy zwierzęta” – zabawa matematyczna. Poproście rodziców o przygotowanie liczmanów np. 
nakrętki po napojach, patyczki, guziki itp., a następnie o odczytanie treści zadania.  

Dzieci 

- układają liczmany do treści zadania 

Dzieci chętne 

- układają liczmany i zapisują działanie na kartkach  np. 2+3=5 
 
 

 W gospodarstwie były 2 kury i 5 kaczek. Ile ptaków było w gospodarstwie? 

 Na łące pasły się 3 duże krowy i 1 mały cielak. Ile zwierząt było na łące?  

 Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 4 pisklęta, chwilę później – 2 pisklęta. Ile to 
razem? 

 A teraz może ułożycie swoją treść zadania. 

3. Teraz czas na odpoczynek. Posłuchajcie piosenki. A może zaśpiewacie i policzycie zwierzęta. 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

 

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

Dziadek fajną farmę miał, ijajijajoł!  
Kurki na niej hodował, ijajijajoł!  
Kurki ko ko tu i ko ko tam.  
Dziadek fajną farmę miał, ijajijajoł! 
 Krówki na niej hodował, ijajijajoł! 
 Krówki mu mumu tam, ciągle tylko mu mu.  
Kurki tylko ko ko tu i ko ko tam.  
 
 
Dziadek fajną farmę miał, ijajijajoł! 
Świnkę na niej hodował, ijajijajoł! 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q


Świnka chrum chrum tu, chrum chrum tam, ciągle tylko chrum.  
Dziadek fajną farmę miał, ijajijajoł! 
 Dziadek fajną farmę miał, ijajijajoł!  
Kaczki na niej hodował, ijajijajoł! 
 Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam. 
 

Zabawa popołudniowa 

 
Wykonajcie pracę plastyczną  „Kura i kurczaczki”.  

 
Do wykonania pracy potrzebne będą : farby plakatowe, kartka papieru i oczywiście odbicie  
waszej dłoni. Dorysujcie pozostałe elementy rysunku. 
 
 
 

 
 
Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/266275396700325427/ 
 
 
 
2. Posłuchajcie odgłosów zwierząt. 
Odgłosy zwierząt dźwięki jakie wydają zwierzęta BZYK.tv 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

Źródło:%20https:/pl.pinterest.com/pin/266275396700325427/
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE


3. Zabawa „Gdzie mieszkają zwierzęta?”. Spróbujcie odszukać gdzie mieszkają te zwierzęta. 
Możecie wyciąć  obrazki,  np.:  pies – buda 

 
 
 

 

 
Źródło: 

https://www.google.com/search?q=domy+zwierzat+wiejskich+dla+dzieci&source=lnms&tbm=isch&s

a=X&ved=2ahUKEwipr6OEhOrvAhXsmIsKHVD3ADEQ_AUoAXoECAEQAw#imgrc=TvMFEMIMAY2JYM 

Czwartek – 08.04.2021 r. 
Temat: „Dziwne rozmowy”- zabawy muzyczne  

1.Odszukajcie na obrazku, pokażcie i nazwijcie dorosłe zwierzęta i  ich dzieci: 
 

Krowa i cielątko                                            koza i koźlątko 
 
Kura i kurczaczek                                          gęś i gąska 
 
Świnia i prosię                                               koń i źrebię 
 
Owca i jagnię                                                kaczka i kaczuszka 
 
Osioł i osiołek                                              indyk i indyczątko 
 
Królik i króliczek 

https://www.google.com/search?q=domy+zwierzat+wiejskich+dla+dzieci&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwipr6OEhOrvAhXsmIsKHVD3ADEQ_AUoAXoECAEQAw%23imgrc=TvMFEMIMAY2JYM
https://www.google.com/search?q=domy+zwierzat+wiejskich+dla+dzieci&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwipr6OEhOrvAhXsmIsKHVD3ADEQ_AUoAXoECAEQAw%23imgrc=TvMFEMIMAY2JYM


 
 
 

 
Żródło: 
https://www.google.com/search?q=zwierzeta+wiejskie+obrazek+dla+dzieci&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=2ahUKEwiu1YXehOrvAhXw-
yoKHca9CKgQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1280&bih=912#imgrc=4KGYI8Qa9y5KtM 
 

 
Zadanie 2 

 
Odczytajcie  sylaby o tym samym kolorze. Jakie to zwierzęta?  Możecie ułożyć o nich zdania. Na 
przykład: Kogut głośno pieje.  

 
 

 
 
 

kro             ku         ba          ko      

https://www.google.com/search?q=zwierzeta+wiejskie+obrazek+dla+dzieci&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu1YXehOrvAhXw-yoKHca9CKgQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1280&bih=912%23imgrc=4KGYI8Qa9y5KtM
https://www.google.com/search?q=zwierzeta+wiejskie+obrazek+dla+dzieci&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu1YXehOrvAhXw-yoKHca9CKgQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1280&bih=912%23imgrc=4KGYI8Qa9y5KtM
https://www.google.com/search?q=zwierzeta+wiejskie+obrazek+dla+dzieci&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu1YXehOrvAhXw-yoKHca9CKgQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1280&bih=912%23imgrc=4KGYI8Qa9y5KtM
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3. Posłuchajcie piosenki o zwierzętach.  Powiedzcie, jakie zwierzęta w niej występują. Spróbujcie ją 

zaśpiewać. 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=sY1jT8_LIx0 

W chlewiku mieszka świnka, co ryjkiem trąca drzwi.  

Gdy niosę jej jedzenie to ona kwi, kwi, kwi. 

Gdy niosę jej jedzenie  to ona kwi, kwi, kwi.  

 

Opodal chodzi kaczka, co krzywe nóżki ma.  

Ja mówię jej dzień dobry, a ona kwa, kwa, kwa. 

https://www.youtube.com/watch?v=sY1jT8_LIx0


Ja mówię jej dzień dobry, a ona kwa, kwa, kwa.  

 

Na drzewie siedzi wrona, od rana trochę zła. 

 Gdy pytam jak się miewasz, to ona kra, kra, kra.  

Gdy pytam jak się miewasz, to ona kra, kra, kra.  

 

W oborze stoi krowa, jej dom jest właśnie tu  

Gdy mówię jej dzień dobry, to ona mu, mu, mu.  

Gdy mówię jej dzień dobry, to ona mu, mu, mu. 

  

Na dworze mały piesek przy płocie sobie stał.  

Gdy pomacham do niego, on szczeka hau, hau, hau.  

Gdy pomacham do niego to on szczeka hau, hau, hau. 

  

Przy stawie mała żabka do wody skacze plum!  

Gdy z wody wyskakuje to woła kum, kum, kum.  

Gdy z wody wyskakuje to woła kum, kum, kum. 

Wykonajcie pracę plastyczną według wzoru. Będą Wam potrzebne: 

 

-  cztery białe koła (jedno duże koło – na brzuszek krówki, jedno średnie – na głowę                                             

  i dwa małe koła – na uszy) 

-  cztery czarne małe koła na kopytka 

 

Koła można odrysować wykorzystując kubek lub mały talerzyk. 

Będzie to świetna okazja, by poćwiczyć wycinanie po łuku.                                                                                     

Dzieci mogą to robić tylko w obecności osoby dorosłej. 

Inne zwierzątka można dorysować według swojego pomysłu. 

 



 

Źródło: 

https://www.google.com/search?q=krowa+i+swinie+plastyka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2

ahUKEwjb27GThervAhXKlIsKHfdwCX0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=912#imgrc=rMdXivwTkC

qWdM 

 

 
Zapraszamy teraz do zabawy ruchowej. Naśladujcie czynności, o których jest mowa w piosence 
zespołu Śpiewające Brzdące. 

 
Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/726698089862864464/ 

 
 
 
Piątek  09.04.2021r. 
 

Temat: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 29 (przewodnik ,,Plac zabaw”)  

Przebieg:  

1.,,Skaczące żabki” - dziecko staje na wyznaczonej linii i na sygnał skacze do końca 

pomieszczenia, naśladując żabki. Po drodze wykonuje obrót, przechodzi przez szarfę/pasek i 

wita się z rodzicem machając rączką.  

https://www.google.com/search?q=krowa+i+swinie+plastyka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjb27GThervAhXKlIsKHfdwCX0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=912%23imgrc=rMdXivwTkCqWdM
https://www.google.com/search?q=krowa+i+swinie+plastyka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjb27GThervAhXKlIsKHfdwCX0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=912%23imgrc=rMdXivwTkCqWdM
https://www.google.com/search?q=krowa+i+swinie+plastyka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjb27GThervAhXKlIsKHfdwCX0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=912%23imgrc=rMdXivwTkCqWdM
https://pl.pinterest.com/pin/726698089862864464/


2.,,Zające na łące” - dziecko robi przysiad, opiera ręce na podłodze i skacze jak zając do 

wyznaczonego miejsca. Po drodze wykonuje obrót, przechodzi przez szarfę/pasek i wita się 

ze swoim rodzicem przybijając ,,piątkę”. 

 3.,,Jajko na łyżce” -dziecko przygotowuje łyżkę oraz małą piłeczkę/jajko z Kinder 

niespodzianki symbolizujące jajko. Dziecko ma za zadanie dobiec do wyznaczonego miejsca 

na drugim końcu pomieszczenia i wrócić, trzymając w ręku łyżkę, a niej ,,jajko”. 

 4.,,Ćwicz, jak mówię” - dziecko i rodzic stają naprzeciwko siebie. Rodzic rzuca piłkę do 

dziecka i mówi np. Rzuć, kucając. Dziecko wykonuje polecenie, odrzuca piłkę rodzicowi. 

Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. Rodzic dostosowuje ćwiczenia do możliwości fizycznych 

swojego dziecka. 

 5.,,Kaczuchy” zabawa przy muzyce – dziecko tańczy naśladując kaczuchy 

Zabawa popołudniowa 

Doświadczenia z jajkiem Eksperymenty z jajkami można obejrzeć tutaj:  

Źródło: https://vimeo.com/224050224     WSiP                                                                                                                                                                               

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w 

 

 

Źródło: 

https://www.google.com/search?q=jajko+kurze+pinterest&source=lnms&tbm=isch&sa

=X&ved=2ahUKEwiPiqSrhervAhX4AxAIHePFBe4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=

912#imgrc=bUIb7LhpmphVXM 

https://vimeo.com/224050224
https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w
https://www.google.com/search?q=jajko+kurze+pinterest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiPiqSrhervAhX4AxAIHePFBe4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=912%23imgrc=bUIb7LhpmphVXM
https://www.google.com/search?q=jajko+kurze+pinterest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiPiqSrhervAhX4AxAIHePFBe4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=912%23imgrc=bUIb7LhpmphVXM
https://www.google.com/search?q=jajko+kurze+pinterest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiPiqSrhervAhX4AxAIHePFBe4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=912%23imgrc=bUIb7LhpmphVXM

