
 

 

Witajcie Drodzy Rodzice i nasze kochane Misie ! Jak Wam minął weekend? Mamy nadzieje,  

że udało się Wam skorzystać z pogody i spędziliście trochę czasu na świeżym powietrzu.  

Z nadejściem nowego tygodnia zaczynamy kolejny temat.  

Poznamy zwierzęta wiejskie oraz przybliżymy Wam to jak wygląda życie na wsi. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!  

 
Data: Poniedziałek 27.04.2020  
Temat dnia: „Na wiejskim podwórku” 
 
Cele: 
Dziecko: 

•  poszerza wiedzę o gospodarstwie wiejskim  
•  potrafi odróżnić wieś od miasta  
•  poznaje wybrane zwierzęta, jakie można spotkać w gospodarstwie wiejskim 
•  rozpoznaje dźwięki i dopasowuje je do zwierząt  
•  potrafi podzielić na sylaby wybrane nazwy zwierząt wiejskich  
•  ćwiczy poprawne oddychanie 

 
 

1. „Witam Was” 

W dniu dzisiejszym chcemy przywitać Was piosenką „Kółko graniaste”. Zachęcamy aby dzieci 

zaprosiły do tańca rodziców lub swoje rodzeństwo.  

https://www.youtube.com/watch?v=VMG-TPbitZw  

 

2. „Zwierzęta na wsi” 

Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego, który poszerzy wiadomości dzieci na temat 

zwierząt wiejskich :)  

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U  

Po obejrzeniu filmu mogą Państwo zadać dziecku poniżej podane pytania: 

• Powiedz jakie zwierzęta żyją na wsi? 

• Czy wiesz jaki dźwięki wydaje koń? 

• Czy wiesz jaki dźwięk wydaje baran?  

• Do czego są nam potrzebne zwierzęta? 

• Czy chciałbyś/ chciałabyś zamieszkać na wsi ? Jeśli tak to dlaczego :)? 

 

3. „Koniki” 

A teraz przypomnimy sobie piosenkę, którą dzieci doskonale znają i bardzo lubią. To jak ? Bawimy 

się w koniki ?  

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



 

 

 

4. „W zagrodzie Małgosi”- bajka ortofoniczna  

Prosimy aby przeczytali Państwo dzieciom krótką bajkę E. Michałowskiej. Zadaniem dzieci będzie 

naśladowanie odgłosów zwierząt.  

 

Wieczorem w zagrodzie ciocia Małgosi 

każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: Hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: Miau, miau, miau. 

Kura gdacze: Kod, ko, dak. 

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: Gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: Be, be, be. 

Koza meczy: me, me, me. 

Indor gulgocze: Gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: Mu, mu, mu. 

Konik parska: Prr, prr, prr. 

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr. 

I tak gra orkiestra ta gra, 

aż Małgosia jeść im da. 

 

Po wykonaniu wierszyka, prosimy aby dzieci jeszcze raz powiedziały nazwy zwierząt dzieląc je na 

sylaby.  

 

5. „Zwierzęta na wiejskim podwórku” - opowieść ruchowa. 

Prosimy aby przeczytali Państwo dzieciom opowieść ruchową. Zadaniem dzieci będzie ilustrowanie 

ruchem jej treści.  

 

Kogut obudził się najwcześniej. (dzieci robią kuku-ryku) 

Przeciągnął się, ziewnął, rozprostował piórka, wyczyścił swój piękny czerwony grzebień na czubku 

głowy i wyszedł z kurnika. (dzieci się rozciągają) 

Słoneczko już pięknie grzało. (dzieci ruszają rączkami w górze) 

Kogut przeszedł się po podwórku, zajrzał to tu, to tam, po czym wskoczył na płot i zapiał: 

kukuryku. (dzieci chodzą dumnie jak kogut, pieją kukuryku) 



 

 

Kury obudziły się natychmiast, zaczęły wiercić się na grzędzie, znosząc jajka. (dzieci kucają) 

Kłóciły się przy tym okropnie… na całe podwórko niosło się ich gdakanie: ko, ko, ko, ko. (dzieci 

gdaczą ko-ko) 

Nieopodal w stajni usłyszał tę kłótnię koń, zawołał kilka razy: ihaha. (dzieci robią ihaha) 

Wybiegł ze stajni i zaczął galopować: (kląskanie). 

W chlewiku obudziły się świnki i jak to ze świnkami bywa od razu były głodne, wołały: kwi, kwi, 

kwi. (dzieci chodzą na czworakach wołają kwi,kwi) 

Gdy zjadły, poszły wytaplać się w błocie.(dzieci kładą się na plecach, kopią nogami w górze) 

Z obory wychyliła łeb krowa i przywitała się ze świnkami: muuuu (dzieci chodzą na czworakach 

robią „muuu” 

Całego gospodarstwa pilnował pies Burek, który, gdy tylko coś się działo, szczekał głośno: hau, 

hau, hau. (dzieci szczekają i biegają) 

Aż do wieczora zwierzątka jadły, bawiły się na podwórku. A gdy słońce zachodziło, wróciły do 

swoich domków spać. (dzieci spacerują) 

 
 

Propozycja zajęć popołudniowych 

W czasie zabaw dowolnych zachęcamy aby dzieci zbudowały domki dla zwierząt – zabawa 

konstrukcyjna.  

Dziecko wybiera sobie dowolną figurkę zwierzątka (pewnie każdy posiada w domu, a jak nie to 

można wyciąć jakieś zwierzątko z papieru). Zadaniem dziecka jest zbudowanie domku dla swojego 

zwierzątka. Rodzic może zapytać podczas zabawy: Jakie masz zwierzątko? Jak się nazywa domek, 

który budujesz?  

Prosimy aby Państwo zachęcili dziecko do samodzielnej zabawy tematycznej według jego pomysłu. 

W czasie zabawy może wydawać dźwięki znanych mu zwierząt :) 

 

Na koniec naszych zajęć proponujemy wykonanie karty pracy z podręcznika cz.4 s. 34–35.  

Dla tych którzy nie posiadają podręcznika w domu na końcu scenariusza umieściłyśmy kartę pracy. 

 

Ściskamy Was mocno i życzymy dużo zdrówka!  

  Pani Justynka i Pani Beatka                  

 



 

  


