
 

Temat : W chlewiku 

16 kwietnia 

1. Zabawa z zastosowaniem rymowanki - Leciała osa. 

Dziecko powtarza rymowankę za rodzicem 

Leciała osa do psiego nosa, pies śpi. 

Leciała mucha do psiego ucha, pies śpi. 

Leciała sroka do psiego oka, pies śpi. 

Przyleciał kruk, dziobem w bok stuk, pies hauu! 

2. Rozwiązywanie zagadek. 

Obrazek/zdjęcie: świnki,  kury, konia, koguta, krowy 

Po rozwiązaniu zagadki, dzieci wskazują wśród obrazków, właściwe rozwiązanie 

zagadki. 

Każdy kojarzy ją z korytem. 

To zwierzę urocze, spokojne i skryte, 

różowe i czyste, a gdy spojrzysz na nie, 

powita cię zawsze uprzejmym chrumkaniem. (świnka) 

 

Kolorowe ma piórka, 

woła: kukuryku 

i mieszka z kurami w kurniku. (kogut) 

 

Wieczorem odpoczywa w stajni, 

bo od wielu dni 

ciężko pracuje 

na swojej wsi. (koń) 

Mieszka w chlewiku 

i głośno kwiczy: kwiku, kwiku. (świnia) 

Znosi jajka 

i, choć nie szczerozłote, 

to właśnie do niej idziesz, 

gdy na jajecznicę masz ochotę. (kura) 

 

To od niej mamy mleko, 



i choć do pięknej jej daleko, 

to nie tylko liczne łaty to sprawiają, 

że gospodarze duży pożytek z niej mają. (krowa) 

 

4. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Marsz dla 

wiosny” 

Rodzic  prezentuje wiersz, a później pyta dzieci: Jakie zwierzęta chciały 

przywitać wiosnę? W jaki sposób to robiły? 

Powtarza następny raz  wiersz, a dzieci za nim fragment: Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

 

Idzie gąska po podwórku. 

Za nią gąski – jak po sznurku. 

Idą zgodnie i gęgają, 

za swą mamą powtarzają. 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

Mama gąska zagęgała, 

bo przywitać wiosnę chciała. 

Małe gąski też gęgały, 

wiosnę także witać chciały. 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

Nagle kogut ścieżką wąską 

przybiegł za ostatnią gąską. 

Gęgać nie potrafi wcale, 

za to pieje doskonale! 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

Nawet kotka, choć ciut głucha, 

też muzyków chce posłuchać. 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

 

     5.Zabawa ruchowa inspirowana tekstem wiersza. 



Dzieci ustawia się za rodzicem, jedno za drugim, idą gęsiego. Rodzic recytuje 

wiersz i zatrzymuje się w momencie, gdy padają słowa: gę, gę, gę, ga, ga, ga!, a 

dzieci powtarzają za rodzicem : gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

    6. Zabawa bieżna - Uwaga, pies! 

Rodzic pełni rolę psa. Dziecko w zabawie jest kotem, który spaceruje po wiejskim 

podwórku. Na hasło: Uwaga, pies! – koty mają za zadanie jak najszybciej uciec 

przed psem w bezpieczne dla nich miejsce. Pies stara się dogonić kota.  

      7. Zabawa z wykorzystaniem zmysłu dotyku - Czarodziejskie pudełko. 

Pomoce: figurki zwierząt żyjących na wsi, pudełko lub worek – Czarodziejskie 

pudełko.  

Dzieci oglądają figurki zwierząt, dotykają ich i je nazywają. Następnie rodzic 

umieszcza je w czarodziejskim pudełku. Zadanie dzieci polega na rozpoznaniu 

zwierzęcia za pomocą dotyku, podaniu jego nazwy i naśladowaniu odgłosu, jaki 

ono wydaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


