
Temat Tygodnia 20.04. – 24.04.  Wiosna na wsi 

Wtorek  21 kwietnia - Zwierzęta wiejskie i ich dzieci 

1. Słuchanie piosenki Na naszym podwórku (sł. Danuta Zawadzka, muz. s. Adriana Miś). Rozmowa na temat 

piosenki. 

I. Na naszym podwórku zwierząt jest bez liku. 

 Konik w stajni, mysz w spiżarni, a kurki – w kurniku. 

Ref.: „Ihaha!” – rży nasz konik. 

 „Me, me, me”, z kózką w chórku. 

 Dobrze nam tu razem na naszym podwórku. 

II. Na naszym podwórku jest bardzo wesoło. 

 Kurki gdaczą, kaczki kwaczą, piesek biega w koło. 

Ref.: „Kwa, kwa, kwa” – kwacze kaczka. 

 „Ko, ko, ko” – kurki w chórku. 

  Bardzo nam wesoło na naszym podwórku. 

III. Na naszym podwórku zwierzęta się czubią. 

 Kot mysz łapie, piesek chrapie, lecz wszyscy się lubią. 

Ref.: „Hau, hau, hau” – piesek szczeka. 

  „Miau, miau, miau” – z kotkiem w chórku. 

 Wszyscy się lubimy na naszym podwórku. 

„Na naszym podwórku” sł. D. Zawadzka, muz. s. A. Miś, w: „Piosenki dla 

przedszkolaka 5. Mój świat”, Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław 

Porębski, Kraków 2012, 2017 

Rodzic zadaje dzieciom pytania dotyczące tekstu piosenki. 

− O czym była ta piosenka? 

− Jakie zwierzęta mieszkają na wiejskim podwórku? 

− Jakie są nastroje tych zwierząt? Czy są radosne, czy smutne? 

− Czy zwierzęta, o których mowa, żyją w swoim domu w zgodzie? 

− Jakie wydają odgłosy? 

2. Ćwiczenia oddechowe – liczenie elementów wyciętych z papieru, przenoszenie ich za pomocą słomki. Dzieci 

próbują przenosić różne elementy.  

3. Rozwiązywanie zagadek (wg. Iwony Fabiszewskiej). 

• Na śniadanie owies je, 

czasem rżeniem wita cię. (koń) 

• 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) 

4. Zabawy konstrukcyjne – budowanie z klocków domu dla ulubionego wiejskiego zwierzęcia. 

5. Karty pracy, cz. 2, nr 34–35. Dzieci: 

− odszukują wśród naklejek zdjęcia młodych osobników zwierząt przedstawionych na obrazku, 

− naklejają je obok rodziców, 

− naśladują odgłosy zwierząt – młodych i dorosłych, 

− nazywają zwierzęta, które są na zdjęciach; otaczają pętlami zwierzęta, które są zwróconew tę samą stronę. 



6. Zabawa ruchowa Kaczki na spacerze. Dzieci są kaczkami. Spacerują po całej sali w sposób charakterystyczny 

dla tych zwierząt (w przysiadzie, trzymając się rękami za kostki nóg). Na sygnał klasnięcie –kaczki zatrzymują 

się i poruszają skrzydłami (dzieci wyciągają ręce, zgięte w łokciach, w bok i w szybkim tempie poruszają nimi 

w górę i w dół). 

7. Rytmiczne dzielenie nazw zwierząt (na sylaby). Rozpoznawanie nazw zwierząt wypowiadanych sylabami 

przez rodzica. 


