
Temat: Wiosna- tuż, tuż- na wsi 

Witajcie kochani, w tym tygodniu proponuję przybliżenie tematu wsi, zwierząt na wsi oraz pracy na 

roli.  

Cele: 

. Dziecko rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowlane 

· W sposób komunikatywny wypowiada się na temat zwierząt hodowlanych. 

· Rozpoznaje charakterystyczne odgłosy wydawane przez zwierzęta z wiejskiego podwórka. 

· Rozwiązuje  zagadki o zwierzętach hodowanych w gospodarstwie. 

· Wymienia  korzyści płynące z hodowli zwierząt. 

 

Wtorek 

1. Zapraszam na początek do zabawy ruchowej TANIEC ZYGZAK- 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs  

 

2. Praca z obrazkiem, nazywanie i wskazywanie zwierząt, budowanie dłuższych wypowiedzi 

 
 

Aktywność muzyczna 

3. Posłuchaj piosenki wprowadzającej do tematu  

https://www.youtube.com/watch?v=yit7PlRN7Yg -Stary Donald farmę miał. 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
https://www.youtube.com/watch?v=yit7PlRN7Yg


„Stary McDonald farmę miał” – osłuchanie się z piosenką – dziecko aktywnie słucha piosenki. Rodzic 

zapowiada, że ich zadaniem jest klasnąć w kolana, gdy usłyszą słowo „Stary McDonald”. Po 

wysłuchaniu piosenki rodzic rozmawia z dziećmi na temat zwierząt występujących w piosence. 

„Stary McDonald” – improwizacja ruchowa do piosenki – dzieci próbują śpiewać i poruszać  się w 

rytmie piosenki. 

4. „Gdzie jesteśmy?” – wprowadzenie do tematu odgadywanie zagadek słuchowych– rodzic  prosi 

dziecko, by położyło się wygodnie na dywanie, zamknęło  oczy, wsłuchało się w dźwięki, które za 

chwilę usłyszy i spróbowało sobie wyobrazić gdzie się znajduje. Następnie po wysłuchaniu odgłosów 

rodzic pyta dziecko co słyszało, co „widziało”? (nazywa odgłosy zwierząt)  

https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50  

https://www.youtube.com/watch?v=vgYIAjacUW4  

5  Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej (dzielimy na sylaby, określamy liczbę sylab w wyrazie) 

nazw zwierząt występujących w piosence „Stary McDonald” 

-Świnka 

- Krowa 

- Pies 

- Kura 

- Kaczka 

-Gęś 

-Kot 

- Koń 

-Owca 

6. Słuchanie utworu Modesta Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupach”, określanie jego tempa i 

nastroju. 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84  

-Zabawa muzyczno-ruchowa „Taniec kurcząt” (dzieci improwizują taniec tytułowych zwierząt). 

7. 5 latki – KP3 strona 37- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej 

     6 latki- KP3 strona 41- wskazywanie elementów niepasujących do obrazka 

Aktywność Plastyczna 

Prosimy o wykonanie metodą dowolną Farmy wiejskiej(można do tej pracy użyć kredek, farb, 

kolorowego papieru, zwierząt wiejskich wyciętych z gazet lub samemu narysować , można też 

wykorzystać różne pudełka tekturowe). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50
https://www.youtube.com/watch?v=vgYIAjacUW4
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


Środa 

1. Zabawa ruchowa „Koniki” 

Noga goni nogę 

Bujają koniki 

Stukają kopytka 

W rytm muzyki 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup 

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk 

Konik skacze sobie: hop, hop, hop 

Koniku w drogę! Wioooooooooooo! 

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

 

2. Prosimy o wysłuchanie wiersza i udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania. 

„W gospodarstwie” – słuchanie wiersza T. M. Massalskiej 

 

„W gospodarstwie” 

Pieje kogut już od świtu: 

– Kukuryku! Kukuryku! 

Kura do kurczaków żwawo 

Gdacze: – W lewo! 

Gdacze: – W prawo! 

Kaczka kwacze: – Kwa! Kwa! Kwa! 

Trzy kaczątka dziobem pcha. 

Krowa muczy: – Mu! Mu! Mu! 

Aż po prostu brak jej tchu. 

Koń opędza się od much. 

I rży głośno: – Jestem zuch! 

Świnka chrumka: – Chrum! Chrum! Chrum! 

Co za hałas! Co za szum! 

Kot cichutko miauczy: – Miau! 

A pies szczeka: – Hau! Hau! Hau! 

 

Następnie rodzic  prosi dziecko o nazwanie zwierząt występujących w wierszu oczywiście 

pomaga jeżeli dziecko ma trudności. Każdą nazwę zwierząt dziecko dzieli na sylaby i głoski. 

 

3. „Tyle kroków ile głosek” – zabawa słuchowo-ruchowa – dziecko stoi  po jednej stronie 

dywanu, rodzic po drugiej stronie. Rodzic wypowiada nazwy zwierząt np.: krowa, kot, kura, 

kogut, koń, pies itp., a dziecko dzieli je na głoski i wykonują tyle kroków do przodu, ile głosek 

jest w danym słowie. Zabawę prowadzimy wypowiadając 6-8 nazw zwierząt. 

4.  „Poruszam się jak …” – zabawa ruchowa – dziecko stoi na dywanie. Rodzic włącza po kolei 

odgłosy zwierząt z wiejskiego podwórka, a dziecko ma za zadanie naśladować poruszanie się 

tych zwierząt i wydawać ich odgłosy. 

5. 5 latki – zeszyt grafomotoryczny strona 56- ćwiczenia grafomotoryczne, rozwijanie motoryki 

małej 

6. 6 latki- KP3 strona 47- porządkowanie sekwencji czasowych- najpierw, potem , na końcu.  

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






 
 

 

7. „Wiejska gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych – dzieci wykonują ćwiczenia 

gimnastyczne zgodnie z poleceniami rodzica. 

 

„Poranek na wsi” – dzieci leżą na brzuchu z rękami pod głową. Na dźwięk tamburyna rozprostowują ręce i 

unoszą je wraz z nogami nad podłogę. 

„Koty się budzą” – dzieci w klęku podpartym – dolny odcinek kręgosłupa „wpychają” w kierunku podłogi, aby 

stał się w tym miejscu wklęsły. Na hasło rodzica: „koci grzbiet” – dzieci wypychają górny odcinek kręgosłupa w 

górę tak, aby powstał swego rodzaju garb – głowę chowają między ramionami. 

„Sadzimy w polu” – dzieci stoją w rozkroku. Następnie „sadzą w polu” wykonując skłon do prawej nogi, 

wyprost, skłon do lewej nogi i wyprost. Zabawę powtarzamy 5 razy. 

„Króliki skaczą” – dzieci przeskakują nad poduszką, pluszakiem  z prawej strony na lewą i z powrotem. 

Ćwiczenie prowadzimy 5 razy. 

„Koniki biegają” – dzieci biegają po obwodzie koła uderzając piętami o pośladki. 

„Idą kaczki” – dzieci maszerują na ugiętych nogach. 

„Idą krowy” – dzieci maszerują na czworakach. 

„Zwierzęta piją wodę” – dzieci w siadzie skrzyżnym wykonują skłon w kierunku rozłożonej na podłodze 

poduszki  tak, aby dotknąć jej czołem . Zabawę prowadzimy 5 razy. 

„Zwierzęta do obory” – dzieci naśladują chód wybranych przez siebie zwierząt. Na dźwięk bębenka siadają w 

siadzie skrzyżnym na dywanie. 

 

 

 



Czwartek 

 

1. Zabawa ruchowa w formie rymowanki  „Kurki”  

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

 

2. Rolnik- producent żywności 

                 „   W zagrodzie” Autor: Bożena Forma 

Wstawać wszyscy wstawać, 

dzionek się zaczyna. 

Słoneczko już świeci 

to dobra nowina. 

 

Gospodyni Magda 

z łóżka wyskakuje. 

Krząta się po domu, 

czasu nie marnuje. 

 

Już czekają kury, 

kaczki i perliczki. 

Kogut, kilka gęsi, 

indor i indyczki. 

 

Gospodyni w wiadrach, 

czystą wodę niesie. 

Ptactwu sypie karmę, 

głodne wszystkie przecież. 

 

Wypuszcza z obory 

krowę i barana, 

niech na łące trawę 

skubią już od rana. 

 

Jak to gospodyni 

dba o swą zagrodę, 

zawsze bardzo chętnie 

pokazać wam mogę. 

 

Rozmowa na temat wiersza . „Jak mówiono na panią rolnik?”, „Czym zajmowała się 

gospodyni?”

 

3. „Jak mleko trafia do naszych domów?” – historyjka obrazkowa. 

 

Dzieci próbują ułożyć obrazki w prawidłowy sposób(numerują) i dopasowują do nich 

zdania. 

 

• Krowy najczęściej jedzą trawę na zielonych łąkach . 

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


• W małych gospodarstwach krowy dojone są ręcznie. W dużych gospodarstwach 

są specjalne maszyny do dojenia krów. 

• Mleko trafia do zakładów mleczarskich, gdzie poddawane jest różnym badaniom 

np. na obecność antybiotyków bądź rozcieńczenia go wodą, a następnie 

poddawane jest różnym procesom mającym na celu zniszczenie i zahamowanie 

wzrostu drobnoustrojów chorobotwórczych. 

• Mleko rozlewane jest do kartonów bądź butelek i  transportowane są do 

sklepów. 

• Kupujemy mleko w sklepach i przywozimy/przynosimy je do naszych domów i 

spożywamy. 

 

 

4. „Co możemy zrobić z tych produktów?” np. krowa – mleko – twaróg, jogurt, śmietana, ser 

żółty/ kura – jaja – jajko sadzone, sałatka, kanapki, ciasto/gęś – pierze – poduszka, 

kołdra/owca – wełna – sweter, szalik, czapka, skarpety itp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4  

 

5. 5 latki- KP3 strona 35- ćwiczenia grafomotoryczne 

                     KP3 strona 38- przewidywanie następstw wydarzeń 

       6 latki- KP3 45- budowanie wypowiedzi, ćwiczenia w czytaniu.  

6.  Praca techniczna- wycinanie,  składanie i naklejanie na pustą kartkę kury z części 

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4


 
 

 



Piątek 

 

 

 

1. Zabawa ruchowa „Muzyczne stop”  

https://www.youtube.com/watch?v=ronZO0kOt9o  

 

2. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach z wiejskiego podwórka 

Bywa siwy, gniady, kary, 

Wozi ludzi i towary. 

(koń) 

 

Za kości rzucone 

dziękuje ogonem. 

(pies) 

 

Dobre ma zwyczaje 

ludziom mleko daje. 

(krowa) 

 

Zawsze blisko krowy 

i ogonem miele, 

każdy już odgadnie, 

bo to przecież… 

(cielę) 

 

W nocnej ciszy 

łowi myszy. 

(kot) 

 

Ma długie uszy, 

futerko puszyste. 

 Ze smakiem chrupie sałaty listek. (królik) 

 

 

Dzięki niej na zimę 

masz czapkę i szalik. 

Gdy w góry pojedziesz, 

ujrzysz ją na hali. 

(owca) 

 

Chodzi po podwórku 

i grzebie łapami, 

mówią o niej ptak domowy, 

nazwijcie ja sami. 

(kura) 

 

W każdej wsi jest taki budzik, 

który co dzień wszystkich budzi. 

(kogut) 

 

Maleńkie, puszyste, 

gdy wrona je spłoszy, 

wnet z piskiem się kryją 

pod skrzydła kokoszy. (kurczęta) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ronZO0kOt9o


 

3. „W gospodarstwie wiejskim” – słuchanie wiersza Joanny Myślińskiej. 

 

W gospodarstwie u mych dziadków, 

 

rośnie mnóstwo pięknych kwiatków 

 

i zwierzątek też jest wiele: 

 

pięć koników, jedno cielę, 

 

cztery kurki i trzy kaczki, 

           owieczka, dwa prosiaczki. 

 

4.  „Ile zwierząt?” – zabawa dydaktyczna w oparciu o treść wiersza: dobieranie kartoników 

z cyframi i układanie obok odpowiedniego zwierzęcia. 

          Ponowne czytanie wiersza, sprawdzenie poprawności wykonania zadania. 

           Przeliczanie zwierząt, porównywanie. 

- Których zwierząt jest najwięcej? 

- Ile jest razem kaczek i kurek? Itp. 

 

Dzieci tworzą zbiory według określonej cechy: ptaki i ssaki. 

„Ptaki i ssaki” – tworzenie zbiorów .Omówienie cech ssaków. (Mają 4 nogi, młode żywią się 

mlekiem) 

Omówienie cech ptaków. (Mają skrzydła i pióra, 2 nogi) 

 

 



 
 



       6. „W wiejskiej zagrodzie” – rozwiązywanie zadań tekstowych. 

Rodzic mówi treść zadania, dziecko układa działania przed sobą na patyczkach lub nakrętkach 

po napojach (lub klockach, itp). 

Przykładowe zadania: 

 

✓ W wiejskiej zagrodzie były dwa konie i cztery krowy. Ile zwierząt było w zagrodzie? 

- Jak można przedstawić to za pomocą działania matematycznego? 

2 + 4 = 6 

✓ W gospodarstwie były 4 kury i 5 kaczek. Ile ptaków było w gospodarstwie? 

✓ Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 2 pisklęta, chwilę później – 4 pisklęta, a po 

kolejnej chwili – jeszcze 1. Ile piskląt się wykluło? 

✓ Na łące pasły się 2 duże krowy i 1 mały cielak. Ile krów było na łące? 

✓ W stajni stały snopki siana: 1 pod drzwiami, 2 przy prawej ścianie, 4 przy lewej ścianie. 

Ile snopków siana stało w stajni? 

✓ Na wiosnę w gospodarstwie urodziło się jedno źrebię, dwoje cieląt, cztery kurczęta i 

dwa koty. Ile zwierząt urodziło się na wiosnę w gospodarstwie? 

✓ Na jednej grzędzie siedziało 7 kur, dwie zeszły. Ile kur zostało na grzędzie? itp. 

 

5. 5 latki- KP3 strona 39- dopasowywanie produktów do źródeł ich pochodzenia 

6 latki- liczenie strona 55- układanie zadań z obrazków, poznanie znaku „-” 

             Liczenie strona 56- ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań tekstowych 

 

6. W ramach ćwiczeń gimnastycznych proponuję zabawy na świeżym powietrzu.  

W razie pytań, bardzo proszę o kontakt.  

Pozdrawiam    

Jamróz Małgorzata  

 

 

 

 

 

 


