
DZIEN DOBRY!  

W tygodniu  od 6 do 9 kwietnia pracować będziemy wokół 

tematu: 

„Wiosna na wiejskim podwórku” 
 

 

 

 

 

      Zapraszamy do wspólnej  zabawy i pracy. 

  Oto propozycje zabaw i zadań. 

 



WTOREK 6.04.2021 

1.  Na podstawie obrazka rodzic zadaje dziecku pytania: Jakie 

zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku?; Jak 

wyglądają te zwierzęta?; Które zwierzęta mają dwie, a które 

cztery nogi?; Które mają rogi?; Jakie zwierzęta żyjące na 

wiejskim podwórku można spotkać w mieście?; Kto dba o 

zwierzęta mieszkające na wiejskim podwórku?; Jak wygląda 

praca gospodarza? 

 

 

 

2.Posłuchaj odgłosów zwierząt, nazwij te zwierzęta: 

 „Zwierzęta z wiejskiego podwórka” 

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

 

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


3. Posłuchaj piosenki „W zagrodzie’’. Spróbuj zapamiętać jak 

najwięcej zwierząt, które występują w piosence 

http://chomikuj.pl/marzena.w1/Dokumenty/PRZEDSZKOLE/

PIOSENKI/wie*c5*9b*2c+zwierz*c4*99ta/W+ZAGRODZIE

,277898945.mp3 

 

4.„Dopowiedz i zrób”: 

Powiedz: prosię i podrap się po …(nosie) 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie…(dłoń) 

Powiedz: krowy i dotknij palcem …(głowy) 

Powiedz: króliczki i nadmij …(policzki) 

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …(brzuszka) 

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …(trzy) 

 

5.  Zabawa ruchowo- naśladowcza „Jak poruszają się zwierzęta 

wiejskie?” 

– pokaż jak porusza się: konik, krowa, kura,…; 

  

 

6. „My jesteśmy żabki” – zapraszamy do wspólnej zabawy, 

tańcz jak żabka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

http://chomikuj.pl/marzena.w1/Dokumenty/PRZEDSZKOLE/PIOSENKI/wie*c5*9b*2c+zwierz*c4*99ta/W+ZAGRODZIE,277898945.mp3
http://chomikuj.pl/marzena.w1/Dokumenty/PRZEDSZKOLE/PIOSENKI/wie*c5*9b*2c+zwierz*c4*99ta/W+ZAGRODZIE,277898945.mp3
http://chomikuj.pl/marzena.w1/Dokumenty/PRZEDSZKOLE/PIOSENKI/wie*c5*9b*2c+zwierz*c4*99ta/W+ZAGRODZIE,277898945.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s


7. Zadanie z kodowaniem. 

 

 

 



8. Pokoloruj 

 

 

 

 



ŚRODA 7.O4.2021 

1. Obejrzyj uważnie film  „Zwierzęta na wsi” i zapamiętaj jak 

najwięcej zwierząt. 

 https://youtu.be/xrgowwp1V-U  

2. Wierszyk  do rysowania „Narysuj świnkę”- przygotuj sobie 

kartkę, kredkę lub ołówek. Oglądaj, słuchaj i rysuj. 

https://youtu.be/p7n-6jFiIAc  

3. Praca z obrazkiem: patrz na obrazek i nazwij zwierzęta 

dorosłe i ich dzieci. 

  

 

 

(koń – źrebię, osioł – oślątko, koza – koźlę, krowa -cielę, indyk – indyczę, owca 

– jagnię, świnia – prosię, kura – pisklę, kaczka – kaczątko, królik – króliczek). 

https://youtu.be/xrgowwp1V-U
https://youtu.be/p7n-6jFiIAc


4. Podziel na sylaby i policz- poprzez klaskanie, tupanie, 

skakanie…w nagrodę możesz pokolorować obrazki. 

 

 



5. Zabawa matematyczna- poproś rodzica o pomoc. 

(możesz wykorzystać liczmany np. klocki , guziki, patyczki) 

 



6.Cwiczenie spostrzegawczości: 

 

 



7. Zabawa naśladowcza przy piosence „Kaczuszki” – zaproś 

mamę, tatę, siostrę albo brata i zatańczcie do piosenki.  

https://youtu.be/0PrpZBCuCKo  

 

 

CZWARTEK 8.04.2021 

1. Posłuchajcie, jak wam dorośli poczytają: 

 

Wiejskie życie       A. Wojtyła 
 

Byłoby dziś znakomicie 

lepiej poznać wiejskie życie. 

 

Gdzie stodoła, chlew, obórka, 

piesek strzeże tam podwórka. 

 

Gdzie panuje gwar i hałas, 

wszyscy chcą cos mówić naraz. 

 

Kurka gdacze, kaczka kwacze, 

a tam mała Zosia płacze, 

 

że uciekła jej z podwórka 

ulubiona biała kurka. 

 

Ścieżka tam prowadzi wąska, 

a przy ścieżce stoi gąska, 

 

która bardzo się dziś złości 

i gęganiem płoszy gości. 

 

Napuszają się indyki, 

że zbyt głośna ryczą byki. 

 

Krowy pasą się na łące, 

obok skaczą dwa zające. 

https://youtu.be/0PrpZBCuCKo


 

Gdzie już od samego rana 

słychać głośny bek barana. 

 

Świnki się taplają w błocie, 

koza trawę je przy płocie. 

 

W polu słychać śpiew skowronka, 

dużo kropek ma biedronka. 

 

Wokół łąka, pola, las, 

tam spokojnie mija czas. 

 

Nieopodal płynie rzeka, 

szum jej słychać już z daleka. 

 

Więc słuchajcie moi mili, 

nie zwlekajcie ani chwili. 

 

Zapraszam Was na wycieczkę, 

gdzie wiejskie zwierzęta poznacie troszeczkę. 

 

KOGUT  
Kogut panem jest podwórka. 

Powie Wam to każda kurka. 

 

I przez całe swoje życie 

wstaje zawsze już o świcie, 

 

by zwierzęta i ludzi 

swoim pianiem obudzić.  

 

Na głowie ma grzebień czerwony, 

zawsze broni kury – żony. 

 

Wtedy pieje kukurykuuuu! 

Zmiataj rozbójniku! 

 

KURA  
Kurki w nocy śpią na grzędzie, 

w dzień zaś skubią trawkę wszędzie 

 

i ostrymi pazurkami 



grzebią w ziemi za ziarnami. 

 

Kiedy jajko zniesie kurka, 

głośno gdacze złotopiórka. 

 

A gdy wysiaduje jajka, 

mówię szczerze, to nie bajka, 

 

trzymaj od niej się z daleka. 

Może wtedy podzióbać człowieka. 

 

Gdy wyklują się kurczątka, 

małe, żółte niebożątka, 

 

mama kura nie odpuszcza 

i z oczu swych dzieci nie spuszcza. 

 

Biedna jest ta nasza kurka, 

nigdy nie może opuścić podwórka. 

 

Nikt nie pyta o jej wolę,  

żywot swój często kończy w rosole. 

 

BARAN  
Dzisiaj od samego rana 

słychać wokół bek barana, 

 

co na głowie dla przestrogi 

nosi zakręcone rogi. 

 

Nie pytając się nikogo 

wstał o świcie lewą nogą, 

 

czmychnął ze swojej obórki 

i z impetem goni kurki. 

 

Kochany Panie Baranie! 

Niech Pan natychmiast przestanie. 

 

Bo te kurki pewność mam  

nie zniosą więcej jajek nam. 

 

 



ŚWINKA  

Każda świnka lubi błoto 

w błocie kapie się z ochotą 

 

i gdy biegnie na śniadanie 

zabrudzone ma „ubranie”. 

 

Choć nie wzbudza to zachwytu, 

ona nie traci apetytu. 

 

Droga świnko, tak nieładnie, 

błoto Ci w korytko wpadnie. 

 

A to skończy się z pewnością 

brzuszka twego niestrawnością. 

 

Nim przystąpisz do jedzenia, 

o tym już wspomniano nieraz, 

 

czyste ręce miej, ubranie, 

wtedy nic Ci się nie stanie. 

 

KOZA  
Kto hoduje kózek parkę, 

może schować już kosiarkę, 

 

bo te kozy, to wszyscy wiedzą 

całą trawę z podwórka zjedzą. 

 

Nie pogardzą i listkami 

oraz z drzewa gałązkami. 

 

Koza wciąż buzią swa porusza, 

wilczy głód ją do tego zmusza. 

 

Jest ceniona przez człowieka 

ze względu na dużą wartość jej mleka. 

 

GĘŚ  
Tam, gdzie ścieżka biegnie wąska, 

stała sobie pewna gąska, 

 

która znana jest wśród gości 



z braku swojej gościnności. 

 

Czasem bywa agresywna, 

choć to rzecz jest trochę dziwna, 

 

czemu psa, co podwórka pilnuje, 

ciągle dziobem podszczypuje? 

 

Głośno syczy, skrzydłami bije, 

do przodu wyciąga swą długą szyją. 

 

To wiadomo od stuleci, 

przez to boja się jej dzieci. 

 

Jest ptakiem, co jak mało który, 

musi się wreszcie nauczyć kultury. 

 

NIETOPERZ  
Choć podobny jest do ptaka, 

nietoperz to ssak, który lata. 

 

Dnie przesypia w starej stodole, 

z nogami w górze, a głową na dole. 

 

Czasem, by napełnić brzuszek, 

w minutę łapie 500 muszek. 

 

Można spotkać nietoperze 

jeżdżąc wieczorem na rowerze. 

 

Omijają przeszkody dzięki echolokacji, 

a zimę mogą przetrwać w stanie hibernacji. 

 

Wtedy w grotach lub na strychach się chowają 

i na powrót wiosny czekają. 

 

 2.Poćwicz z rodzicami: 

https://youtu.be/FacAJxiIzh4  

 

https://youtu.be/FacAJxiIzh4


3.Obrazkowe ćwiczenia: 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

4. A teraz przeniesiemy się do wiejskiej zagrody, gdzie 

pomożemy pieskowi odnaleźć jego domek. Oglądając film 

staraj się zapamiętać, jak nazywają się domki zwierząt 

wiejskich. 

https://youtu.be/1PD3jNhefUA  

Odpowiedz na pytania: 

 Gdzie mieszka kura? (kurnik) 

 Gdzie mieszka koń? (stajnia) 

 Gdzie mieszka świnka? (chlew) 

 Gdzie mieszka pszczoła? (ul) 

 Gdzie mieszka owca? (zagroda) 

 Gdzie mieszka krowa? (obora) 

 Czy piesek odnalazł swój dom? Gdzie mieszka pies? (buda) 

 

 

https://youtu.be/1PD3jNhefUA


5. Połącz zwierzątko z jego domem. 

 



6. Zwierzęta wykonane technika origami .Może z pomocą 

kogoś dorosłego wykonacie któreś z nich. 

 

 

Jeżeli macie ochotę to wyślijcie zdjęcia waszych prac na WhatsApp. 

A teraz na spacerek. Może zaobserwujecie jakieś zwierzęta? 

 



PIĄTEK 9.04.2021 

1. Wiersz I. Salach „Bajka” (rodzic czyta wiersz): 

Zapraszam dzieci na bajkę, 

w której kot pali fajkę – 

pyku, pyku, pyk. 

Ja sama jej nie pamiętam, 

więc bajkę powiedzą zwierzęta. 

– Ko, ko – kokoszka zaczęła 

i szybko odfrunęła. 

– Kukuryku! – zapiał kogutek 

i jeszcze szybciej uciekł. 

– Gul, gul – indyki pisnęły. 

– Mee – potem kozy zaczęły. 

– Gę, gę – gąski zagęgały, 

lecz bajki mówić nie chciały. 

– Kwa, kwa – kaczki krzyknęły. 

– Kwi, kwi – świnki kwiknęły. 

– Muuu – głośno ryknęła krowa. 

– Beee – baran jej zawtórował. 

– Miau, miau – kotki zapiszczały. 

– Ihaha – koniki głos dały. 

– Hau, hau, hau – krzyknęły szczeniaczki. 



Głosów był wybór taki! 

Zwierzęta ryczały, beczały, kwakały, 

gdakały i piały, 

szczekały, gęgały, miauczały, 

lecz bajki nie powiedziały. 

Rozmowa na temat wiersza (rodzic zadaje pytania): 

 Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? 

 Jakimi odgłosami odzywały się zwierzęta? 

 Dlaczego zwierzęta nie opowiedziały bajki? 

 

2.Pamiętacie piosenkę „ Dziwne rozmowy”? Kto pamięta to 

śpiewa: 

 https://youtu.be/jI9trIb3NJQ  

 

3.Zagadki słuchowe: 

 Kiedy pędzę, galopuję, 

powiew wiatru w nozdrzach czuję. 

Jeśli cukru kostkę dasz, 

miejsce na mym grzbiecie masz.      ( Koń) 

 

Co to za damy żyją w chlewiku? 

Grube, różowe, jest ich bez liku. 

Małe oczka, krótkie ryjki mają 

                         i zawsze chrum, chrum, chrumkają.       (świnie) 

https://youtu.be/jI9trIb3NJQ


4. Grafomotoryka- rysuj po śladzie. 

 

 

 



5. Skarpetkowy kotek-  propozycja pracy plastyczno- 

konstrukcyjnej. 

Na pewno w  domu znajdziecie starą , wysłużoną skarpetkę. Można z niej zrobić 

np. kotka.( ale uzgodnijcie to  z rodzicami ). 

Skarpetkę należy wypchać watą. Rodzić pomoże przewiązać gumkę na szyi i 

zrobić uszka. Następnie, na klei doklejamy oczka, wąsy z bibuły i cekinka. Ogon 

z drucika kreatywnego. Jeżeli nie macie gotowych oczek to zróbcie je  z papieru, 

zamiast drucika kreatywnego może być kawałek sznurka , wełenki czy tasiemki. 

Zamiast waty może być mąka lub ryż. 

 

 

 

 

Pokażcie nam swoje prace na zdjęciach. 

 



6. Pobawcie się w domu w gospodarstwo. Wykorzystajcie 

klocki. Zwierzęta możecie ulepić z plasteliny, wyciąć z papieru, 

ze starego czasopisma lub wykorzystać gotowe drobne figurki. 

Rozwijajcie swoja kreatywność ! I pochwalcie się na 

zdjęciach! 

Miłej zabawy i nauki! 

 

              

 

               


