
Kwiecieo 14.04-17.04.2020r. ,,Wiosna na wsi” 
 

 

Poniedziałek 
1.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę  

2.Zabawa ruchowo-naśladowcza Naśladujemy zwierzęta.(np. kicamy jak zajączki, chodzimy 

jak bociany, przeciągamy się jak koty, robimy kocie grzbiety itd.) 

3.Ćwiczenia pamięci Zwierzęce memory. Karta pracy 1, można wykorzystać dowolne kary 

memory do tej gry 

4.Zabawy ruchowe  

Szarfy, bębenek. R. wybiera dziecko, które będzie pełniło rolę lisa (lisem może byd rodzic, 
babcia, dziadek) . Lis staje z boku sali. Rodzic za pomocą szarf  (można użyd szalika, chusty) 
wyznacza miejsce, gdzie znajduje się kurnik. Siedzą w nim na grzędach. Na dźwięk bębenka 
kury opuszczają kurnik, wychodzą na podwórko i jedzą ziarno (dzieci w przysiadzie, stukają 
palcami podłogę). Na hasło: Lis się skrada, kury jak najszybciej wracają do kurnika i zajmują 
w nim wcześniej ustalone miejsca i nie ruszają się 

 

5. Słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller ,,Wiejskie ustronie’’ Rozmowa kierowana na 

podstawie opowiadania.  

Ewy Stadtmüller ,,Wiejskie ustronie” 
 
Nie uwierzycie, co się nam przytrafiło! – opowiadał przy kolacji dziadzio. – Postanowiliśmy 
z babcią zabrad was na parę dni na wieś, więc zacząłem szukad gospodarstwa 
agroturystycznego położonego w jakiejś ładnej i spokojnej okolicy. Znalazłem. Miejsce 
dobrze mi znane. Patrzę na nazwisko gospodarza – coś takiego! Mój kolega z dzieciostwa też 
nazywał się Maciszek, ale na imię miał Staś, a nie Janusz. Dzwonię. I cóż się okazuje…? – ten 
Janusz to rodzony syn Stasia. Ale było radości! Staś zaprosił nas do siebie razem z wnukami. – 
Pojedziemy na wieś? – ucieszyła się Ada. – Oczywiście – jeśli rodzice się zgodzą – zaznaczyła 
babcia. Na szczęście mama z tatą nie mieli nic przeciwko temu. Olkowi zdawało się nawet, że 
tata puścił oko do mamy, zupełnie jakby chciał powiedzied: „Nareszcie będziemy mieli trochę 
czasu tylko dla siebie”. Gospodarstwo agroturystyczne, pod wdzięczną nazwą „Ustronie”, 
okazało się miejscem wymarzonym na odpoczynek. Pan Staś nie ukrywał wzruszenia. – Wasz 
dziadek przyjeżdżał tu z rodzicami na wakacje – opowiadał Olkowi i Adzie. – Chodziliśmy 
razem na grzyby i jagody, paśliśmy krowy… – Ma pan krowy? – zainteresował się natychmiast 
Olek. – A mam – uśmiechnął się kolega dziadka. – Ta starsza to Jagoda, a ta młodsza – 
Malina. – A kaczuszki? – chciała wiedzied Ada. – Kaczuszki też są. Całe popołudnie dzieci 
spędziły na zwiedzaniu stajni, obory i kurnika. Adzie najbardziej podobało się karmienie kur 
i kaczek, a Olkowi – królików. Oboje z zachwytem przyglądali się, jak pan Staś czyści konia. – 
Co prawda do pracy w polu używam traktora – opowiadał pan Staś – ale kiedy do Janusza 
przyjadą goście, to każdy dzieciak marzy, żeby wsiąśd na prawdziwego rumaka. Olkowi 
natychmiast zaświeciły się oczy. – A czy ja… też mógłbym się przejechad? – zapytał z nadzieją 
w głosie. – Na koniu czy na traktorze? – chciał wiedzied pan Staś. – Jak znam mego wnuka, to 
na jednym i drugim – zaśmiał się dziadzio. Trzy dni przeleciały jak z bicza strzelił. W tym 
czasie dzieci zdążyły zaprzyjaźnid się z Burym, który okazał się nadzwyczaj spokojnym 
koniem. Z Olkiem i Adą na grzbiecie spacerował po całym gospodarstwie, a w tym czasie 
prowadzący go za uzdę pan Stanisław opowiadał, jak mu się gospodarzy. Okazało się, że ma 
duże pole, na którym uprawia rzepak. – Musicie przyjechad w maju – zapraszał. – Zobaczycie, 



jak pięknie kwitnie. – Jak ty sobie, Stasiu, z tym wszystkim radzisz? – nie krył uznania 
dziadzio. – Wstaję o piątej, oporządzam zwierzęta, a potem po kolei robi się, co trzeba – 
odparł zadowolony gospodarz. – Wiesz, dziadziu, chyba będę rolnikiem – zwierzył się Olek, 
gdy trzeba było pożegnad wiejskie „Ustronie” i ruszad do miasta. – Byłbyś gotów na tak 
ciężką pracę? – zdziwił się dziadzio. – Jasne – kiwnął głową Olek. – A na wstawanie o piątej 
rano? – Nad tym musiałbym jeszcze popracowad… – przyznał się największy śpioch 
w rodzinie.  
• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i  
Rodzic  zadaje pytania: − Co zobaczyły dzieci w gospodarstwie syna pana Stasia? − Co robili 
Olek i Ada podczas wizyty w gospodarstwie? − Jakie obowiązki ma do wykonania rolnik? 

 
6. Zabawa ruchowa Przestraszone kurczęta. 
Tamburyn (dowolny instrument, może byd grzechotka,) . Dzieci są kurczętami. Poruszają się 
po całej sali przy dźwiękach tamburynu. Na przerwę w grze stają na jednej nodze i machają 
ramionami (skrzydłami) – kurczęta przestraszyły się szczekającego pieska i starają się go 
odpędzid.  
 
7. Zagadki ruchowe ( zwierzęta można narysowad samodzielnie lub wspólnie z dzieckiem)– 
Jakim jestem zwierzęciem? Obrazki lub zdjęcia dowolnych zwierząt z wiejskiego podwórka, 
pojemnik lub taca. Dzieci siedzą w kole. Chętne dziecko podchodzi do R.  i losuje z pojemnika 
jeden obrazek lub jedno zdjęcie przedstawiające zwierzę z wiejskiego podwórka. Pokazuje za 
pomocą ruchu, jakim jest zwierzątkiem. Pozostałe dzieci próbują od 
 

 

8.Zabawy plastyczna malucha ,,Kaczka” – kolorowanie ilustracji  

Karta pracy kaczka 2 

 

Wtorek 
1.Zabawa ortofoniczna Mów jak ja. – powtarzanie za rodzicem, słów, dźwięków, dzielnie 
na sylaby nazw zwierząt z wiejskiego podwórka 
2. Zabawa ruchowa Dumny kogut. Dzieci są kogutami. Stoją w rozsypce. Na sygnał R.: 
klaśnięcie, koguty poruszają się dostojnym krokiem (powoli, idąc noga za nogą), 
z podniesioną głową, w różnych kierunkach. Na drugi sygnał: dwa klaśnięcia, przystają, 
wspinają się na palce i wołają: Kukuryku! Z różnym natężeniem głosu, cicho, głośno, 
bardzo, głośno 
 

3. Jakie zwierzęta można spotkad na polu? – zapamiętywanie szczegółów, które znajdują się 
na obrazku. Ilustracja, na którym jest przedstawione pole i mieszkające na nim zwierzęta, 
np.: mysz, kret w kopcu, ślimak, zając, biedronka, bocian, lub inny, przedstawiający pole. 
Rodzic układa na stole obrazek, na którym jest przedstawione pole i mieszkające na nim 
zwierzęta. Dzieci przyglądają się mu uważnie. Rodzic odwraca obrazek tak, aby nie było 
widad tego, co się na nim znajduje. Dzieci wymieniają te szczegóły, które udało im się 
zapamiętad. Zabawę można powtórzyd wiele razy 
 
 Następnie rodzic . pyta dzieci/dziecko: Co to jest pole? Uzupełnia wypowiedzi dzieci. Pole 
to obszar ziemi, na którym uprawia się różne rośliny, np.: ziemniaki, żyto, buraki. Pole 
najczęściej jest odwiedzane przez: myszy, krety, ślimaki, zające, biedronki, bociany, czyli te 
zwierzęta, które mogą znaleźd tu coś do jedzenia. 



Karta pracy 3 ( do wyboru 3 karty, można zacząd od łatwej 3b, następnego dnia zrobid 3a, 
kolejnego 3) 
 
4.Słuchanie wiersza T. M. Massalskiej „W gospodarstwie”: 

 
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! 
 
Rozmowy na temat treści wiersza. 
-wymieo zwierzęta występujące w wierszu 
-co robiły zwierzęta??? 
-spróbuj wspólnie z rodzicem naśladowad odgłosy zwierząt. 
 
5. Zabawy matematyczne, doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami 
porządkowymi. np. ,,Pierwszy kotek, drugi kotek itd. 
Karta pracy 4 
 
6.Zabawy plastyczne- lepienie zwierząt z plasteliny 
 

Środa 
1.Nauka piosenki 
,,Ciocia Tecia” 
https://www.google.com/search?q=ciocia+tecia&oq=ciocia+tecia&aqs=chrome..69i57j46j0l2
.10872j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
Polecam również piosenkę ,,Mery miała małą owce” 
https://www.youtube.com/watch?v=KfPEbv0l_ZU 
2.Zabawa z elementami śpiewu ,,Rolnik sam w dolinie” 
https://www.youtube.com/watch?v=xaiRgeGcl-0 
3.Dwiczenia oddechowe – liczenie elementów wyciętych z papieru, przenoszenie ich za 
pomocą słomki 
4.Przypomnienie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka, przeliczanie zwierząt w zakresie 4 
5.Zabawa dydaktyczna ,,Skąd to mamy”- Poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego. 
Kart pracy 5 

https://www.google.com/search?q=ciocia+tecia&oq=ciocia+tecia&aqs=chrome..69i57j46j0l2.10872j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ciocia+tecia&oq=ciocia+tecia&aqs=chrome..69i57j46j0l2.10872j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=KfPEbv0l_ZU
https://www.youtube.com/watch?v=xaiRgeGcl-0


6.Zabawa dydaktyczna ,,Co pochodzi z mleka,  stworzenie plakatu produktów wytwarzanych 
z mleka. Można wykorzystad sklepowe ulotki 
 
 
 

Czwartek 
1.Zabawy konstrukcyjne – budowanie domu dla ulubionego wiejskiego zwierzęcia. Klocki, 
zdjęcia dowolnych zwierząt wiejskich. Rodzic  układa na stole zdjęcia dowolnych zwierząt 
wiejskich. Dzieci wskazują swoje ulubione zwierzę.  Uzasadniają wybór. Następnie budują dla 
tego zwierzęcia dom z klocków i nadają mu nazwę. 
2.Zabawa ortofoniczna Mów jak ja. – powtarzanie za rodzicem, słów, dźwięków, dzielnie 
na sylaby nazw zwierząt z wiejskiego podwórka 
3.Dwiczenia gimnastyczne  ,,Kocie grzbiety” 
4.Utrwalanie piosenki 
,,Ciocia Tecia” 
https://www.google.com/search?q=ciocia+tecia&oq=ciocia+tecia&aqs=chrome..69i57j46j0l2
.10872j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
5.Rozwiązywanie zagadek słownych o zwierzętach 
Na śniadanie owies je, czasem rżeniem wita cię. (koo) 
 Ma ryjek różowy i małe kopytka. Wszystko ładnie zjada ze swego korytka. (świnia) 
 Ptak domowy, jajka znosi i o ziarnka, gdacząc, prosi. (kura)  
Je trawę na łące, czasem łaty ma. A gdy rolnik ją wydoi, to mu mleko da. (krowa)  
Kiedy idzie polną ścieżką, kwacze głośno: kwa, kwa, kwa. (kaczka) 
6.Karta pracy 6- ,,Doprowadź zwierzę do jego mamy” nazwij dorosłe osobniki i ich młode 
 
7.,,Każdy z nas jest inny” z cyklu zajęd służących modelowaniu odpowiednich zachowao- 
dziecko wie, że nie należy, wyśmiewad innych oraz chwalid się swoim bogactwem, wie 
również , ze należy przestrzegad ustalonych zasad w zabawie i przedszkolu. Luźna pogadanka 
z dzieckiem 
 
 

Piątek 
 
1.Odwzorowywanie śladów zwierząt wiejskich.  
Układanie śladów z ziaren fasoli według wzoru. Białe kartki z narysowanymi na nich śladami: 
konia, kury, kaczki, świni, krowy. Rodzic układa na stole kartki z narysowanymi na nich 
śladami zwierząt wiejskich. Dziecko wspólnie z rodzicem odgaduje do , którego zwierzątka 
należy dany ślad. Następnie, patrząc na wzór, układają z ziaren fasoli na tackach z piaskiem 
takie same ślady. 
 
2. Dwiczenie określania położenia przedmiotów – Kłębek wełny. Maskotka kota, kłębek 
wełny. Dzieci siedzą w kole. Rodzic. ustawia w jego środku krzesełko. Umieszcza na nim 
maskotkę kota. Wyjaśnia dzieciom, że kot bawi się kłębkiem wełny. Zaprasza dzieci do 
zabawy. Wskazane  przez rodzica dziecko wchodzi do środka koła. Układa kłębek wełny 
według polecenia rodzica., np.: na krześle, pod krzesłem, obok krzesła, przed krzesłem, za 
krzesłem, nad krzesłem (trzyma w ręce) 

https://www.google.com/search?q=ciocia+tecia&oq=ciocia+tecia&aqs=chrome..69i57j46j0l2.10872j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ciocia+tecia&oq=ciocia+tecia&aqs=chrome..69i57j46j0l2.10872j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


3.Utrwalanie piosenki 
,,Ciocia Tecia” 
https://www.google.com/search?q=ciocia+tecia&oq=ciocia+tecia&aqs=chrome..69i57j46j0l2
.10872j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 
4. Słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej Domy zwierząt. R. czyta dzieciom wiersz. 
 
W chlewiku mieszka świnka, korytko stoi tam,  
a w budzie siedzi piesek; nie lubi, gdy jest sam.  
W kurniku kury gdaczą, nocą na grzędach śpią,  
a konie stoją w stajniach i głośno czasem rżą. 
 A krowy? Pewnie wiecie, obora to ich dom.  
Gdy wrócą już z pastwiska, tu muczą piosnkę swą.  
 
• Rozmowa na temat wiersza. N. pyta: O jakich zwierzętach była mowa w wierszu? Jak 
nazywa się dom świnki (psa, konia, kury, krowy)? Jakie jeszcze inne zwierzęta oprócz kury 
mogą mieszkad w kurniku? 
 
5.Karta pracy 8 .Łączenie zdjęd zwierząt ze zdjęciami ich domów.  
 

POZDRAWIAM SERDECZNIE 
 
Zapraszam do przesyłania na przedszkolnego mesengera zdjęd z zabaw i 
wykonanych prac. 

https://www.google.com/search?q=ciocia+tecia&oq=ciocia+tecia&aqs=chrome..69i57j46j0l2.10872j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ciocia+tecia&oq=ciocia+tecia&aqs=chrome..69i57j46j0l2.10872j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

