
Temat tygodnia: Zwierzęta z wiejskiego podwórka 

Wtorek: 06.04.2021r. 

„Wiosna na wsi” 

1. „ Jakie słowo ukryło się między dźwiękami?” – ćwiczenie słuchu fonematycznego.  

Rodzic prosi dziecko o wycięcie obrazków ( jeśli nie ma możliwości wydruku, dziecko może 

wskazywać obrazek na ekranie komputera). Rodzic dzieli nazwę zwierzęcia na sylaby a dziecko 

powinno wybrać odpowiedni obrazek. Zabawę można utrudnić np. pomiędzy wypowiadanymi 

sylabami rodzic tupie nogami lub klaszcze np.: ku  ra. 

 
 

 
 

2. „ Co słychać na wsi? Słuchanie wiersza Wandy Chotomskiej. Wskazywanie i nazywanie zwierząt 

występujących w wierszu. Rodzic może zapytać dziecko: Co słychać na łące?; Pokaż proszę 

odpowiedni obrazek. Co słychać nad stawem?; Jakie zwierzęta słychać w kurniku? Itp. Można 

wykorzystać obrazki z zadania 1. 

 

Co słychać? – Zależy  -gdzie. 

Na łące słychać: - Kle- kle! 

Na stawie:- Kwa-kwa! 

Na polu:- Kraa! 

Przed kurnikiem: - kukuryku! 

–Ko-ko-ko-ko-ko – w kurniku. 

Koło budy słychać:- Hau! 

A na progu: - Miau… 

A co słychać w domu, 

Nie powiem nikomu! 



 

3. Zwierzęta na wiejskim podwórku” – zabawa ruchowa 

Rodzic wyznacza linie  ( można użyć skakanki, sznurka, brzegu dywanu itp.) 

Dziecko jest kurką. Przechodzi, stawiając stopę za stopą, po sznurku, tak aby z niego    nie spaść. 

Zabawę można powtórzyć kilka razy formułując sznurek w inny sposób. Można również zmieniać 

sposób poruszania się np.: skakać obunóż, na jednej nodze, robiąc wielkie kroki, malutkie kroki, idąc 

na piętach, na palcach, na czworakach. 

 

4. Połącz kropki i pokoloruj obrazek. 

 
 

 

 

 

 

 



Środa: 07.04.2021r. 

„ Zwierzęta na wsi” 

1. „ Kot Bazyli” słuchanie fragmentu wiersza i  rozmowa na temat zwierząt, które można spotkać na 

wsi. 

Kot Bazyli (fragment)Agnieszka Tyszka  

 

Małego kotka słońce zbudziło,  

Długo mu przedtem w pyszczek świeciło. 

Kiedy zaspany otworzył oczy, 

Prosto z koszyka ku oknu skoczył. 

Świat cały mienił się kolorami, 

Szły przez podwórko kaczki parami, 

Kogut na płocie czyścił swe piórka. 

Już był Bazyli w środku podwórka. 

Przepędził kaczki, wystraszył kurki, 

Indyka gonił aż do obórki. 

Kiedy uciekły przed nim perliczki, 

Uchyliły łapką obory drzwiczki. 

Krowa machnęła groźnie ogonem, 

Kiedy Bazyli spojrzał w jej stronę. 

Koń kopytami groźnie zastukał: 

– Czego tu maluch miauczący szuka? 

Bazyli skoczył w kąt, ku drabinie, 

Na daszek wspiął się po szczeblach zwinnie, 

Wprost na psią budę na dół zeskoczył 

I spojrzał prosto w groźne psa oczy. 

Ile sił w łapach Bazyli zmykał, 

Wreszcie się schował w kącie chlewika. 

Miauknął na świnkę, która w chlewiku 

Sąsiadek świnek miała bez liku. 

Dość miał Bazyli zabaw i psot, 

Był przecież z niego malutki kot! 

Napił się mleka ze swej miseczki 

I powędrował spotkać owieczki. (...) 

 

Pytania do wiersza: Kto jest bohaterem wiersza? Co robił kot Bazyli w wierszu? Co zobaczył kot, 

gdy się obudził? Jakie zwierzęta zobaczył kot na wiejskim podwórku? Co zrobił kotek na końcu? 

 

2. „Dwie czy cztery nogi?” – zabawa matematyczna. Rodzic układa dwie pętle ze sznurka lub  

przygotowuje np. dwa talerze/ miski na podłodze. Przed jednym zbiorem układa dwa klocki, a przed 

drugim cztery. Następnie prosi dziecko, by posegregowało zwierzęta w zależności od liczby 

kończyn. Biorąc do ręki ilustrację przedstawiającą dane zwierzę, dziecko dzieli jego nazwę na sylaby 

i wkłada obrazek do odpowiedniego zbioru. Dziecko rozcina obrazki i przystępuje do klasyfikacji. 



 

  

 
 

3. „Zwierzęta do domu” ćwiczenia klasyfikacyjne połączone z zabawą ruchową. Dziecko ogląda  

i stara się nazwać „domki wiejskich zwierząt”. Każdą z nazw dziecko może również podzielić na 

sylaby. Po wspólnym nazwaniu „ domków” rodzic wybiera po kolei pomieszczenie, do którego 

dziecko stara się  przypasować właściwe zwierzę.  Na każdym obrazku ze zwierzęciem jest zadanie 

ruchowe do wykonania. Obrazki można wydrukować lub wskazywać na ekranie. 



 

 
 

 
 

4. Praca z KP2.19 – ćwiczenie percepcji wzrokowej i spostrzegawczości. Dziecko opowiada, co 

przedstawiają obrazki. Następnie otacza pętlami 5 powtarzających się zwierząt na obu ilustracjach. 

 

 



Czwartek  (08.04.2021r.) 

Temat: Wiosna po wsi spaceruje 

 

 

1. „Konik” –  masażyk relaksacyjny 

Dziecko siedzi plecami do rodzica. Rodzic recytuje fragment wiersza i wykonuje masażyk na plecach 

dziecka, potem zmiana, dziecko siada za rodzicem i wykonuje masażyk. 

Konik  
(Bolesław Kołodziejski)  

 

Biega źrebaczek po łące,  

wąchając pachnące kwiatki.  

opukiwanie pleców opuszkami palców  

Tu rosną stokrotki, maki,  

a tu kolorowe bratki.  

delikatne szczypanie w różnych miejscach  

Podchodzi klacz, jego mama,  

kroczenie palcami po plecach  

nosem go lekko dotyka.  

dotknięcie jednym palcem  

Konik do mamy się śmieje  

i dalej po łące bryka. (…)  

naśladowanie skakania — opieranie dłoni  

na przemian na nadgarstkach i palcach  

 

Źródło: oprac. Marta Bogdanowicz, „Przytulanki, czyli wierszyki na  

dziecięce masażyki”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007, s. 43) 

 

2. „Tańczące piórko” -  ćwiczenie oddechowe. Rodzic i dziecko siedzą naprzeciwko siebie.  Rodzic 

kładzie piórko na dłoni, nabiera powietrza nosem i wydycha je ustami, starając się skierować piórko 

w kierunku dziecka. Dziecko łapie piórko i powtarza opisane wyżej czynności. 

 

3. „Wiejskie zwierzęta” – rozwiązywanie zagadek słownych autorstwa Katarzyny Tomiak-Zaremby. 

Rodzic rozkłada fotografie zwierząt. Następnie czyta kolejne zagadki, a  dziecko, podaje rozwiązanie 

i wybiera właściwe zdjęcie. 

 

Z kurnika wyszła, gdzie spała na grzędzie. 

Kiedy zniesie jajo, gdacze o tym wszędzie. (kura) 

 

Po pastwisku kroczy, świeżą trawę żuje. 

Zdrowe białe mleko dla nas produkuje. (krowa) 

 

Ma czerwony grzebień, rano pierwszy wstaje. 

Głośnym kukuryku sygnał innym daje. (kogut) 

Nogi dwie, skrzydełka dwa, z tyłu zgrabny kuper ma. 

Kwacze głośno: kwa, kwa, kwa. (kaczka) 



Ze stajni zagląda i ogonem macha.  

Kiedy cię zobaczy śmieje się: i-ha-ha. (koń) 

 

Ma bródkę i rogi, beczy: me, me, me. 

A z krzaków w zagrodzie młode pędy je. (koza) 

 

 

 

 

 

4. „Ziarnko do ziarnka” – ćwiczenie oddechowe. Na połowie tacy Rodzic rozsypuje ziarna zboża 

(ryżu). Dziecko  wykorzystując słomkę do napojów, stara się przedmuchać je na drugą stronę. 

 

Piątek (09.04.2021r.) 

Temat: Co nam dają zwierzęta 

 

1. „W kurniku” – zabawa paluszkowa. Rodzic recytuje wierszyk i wykonuje odpowiednie ruchy. 

Dziecko siedzi przed Rodzicem i naśladuje jego gesty. 



 

„W kurniku” 

(Katarzyna Tomiak-Zaremba) 

 

Wstało słonko nad podwórkiem, 

zataczanie dłonią łuku w powietrzu od prawej do lewej strony 

kogut zapiał: kukuryku! 

złączenie i energiczne wyprostowanie opuszków palców 

Wyszły kury długim sznurkiem, 

naśladowanie palcem wskazującymi środkowym chodzenia po przedramieniu 

dziobią ziarna przy kurniku. 

delikatne uderzanie opuszkami wszystkich palców jednej dłoni o wewnętrzną stronę drugiej dłoni 

Pierwsza macha skrzydełkami, 

wyciągnięcie kciuka z zamkniętej dłoni i odliczanie... 

druga patrzy dookoła, 

dołączenie palca wskazującego... 

trzecia skrobie pazurami, 

...środkowego 

czwarta głośno ko-ko! woła. 

…serdecznego 

A gdzie piąta? Jest w kurniku! 

…małego 

Jajek znosi tam bez liku. 

energiczne przekładanie zaciśniętych dłoni jedna nad drugą do góry. 

 

2. „Co nam dają zwierzęta?” – układanie logicznych ciągów. Rodzic prezentuje dziecku obrazki. 

Dziecko  ma za zadanie wskazać je w logicznej kolejności, np. krowa, mleko, jogurt. Tłumaczy, 

dlaczego wskazało właśnie taki ciąg. 

 



 

 

3. „Świnka” – zabawa z rysowanym wierszykiem.  

W trakcie recytacji wiersza Rodzic wykonuje rysunek na kartce papieru.  

 

Świnka  

Wanda Szumanówna  

 

To będzie świneczka.  

Brzuszek jak beczka,  

ogon zakręcony,  

ryjek przytępiony,  

ucho, oko...,  

nóżki małe…  

i zwierzątko jest już całe! 

 

4. Praca z KP2.20 – dziecko wycina zdjęcia, a następnie dobiera w pary zwierzęta i produkty, które od 

nich otrzymujemy. Pary nakleja na kartce. 

 


