
Domy zwierząt wiejskich 
 

1.  Ćwiczenie określania położenia przedmiotów – Kłębek wełny. 
Maskotka, kłębek wełny. 
Rodzic umieszcza na krześle maskotkę kota. Wyjaśnia, że kot bawi się kłębkiem 
wełny. Dziecko układa kłębek wełny według polecenia, np.: na krześle, pod 
krzesłem, obok krzesła, przed krzesłem, za krzesłem, nad krzesłem (trzyma w ręce). 
 

2. Słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej Domy zwierząt. 
 
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. 
Rodzic pyta: O jakich zwierzętach była mowa w wierszu? Jak nazywa się dom świnki 
(psa, konia, kury, krowy)? Jakie jeszcze inne zwierzęta oprócz kury mogą mieszkać 
w kurniku? 
 

3. Gdzie mieszkają zwierzęta wiejskie? – bajka edukacyjna 
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

 
4.  Wiejski zwierzyniec – zajęcia plastyczne. 
Dzieci 4- letnie 

Wyprawka, karta nr 23 – Wiejski zwierzyniec, klej, nożyczki, naklejki, pudełko. 
Dzieci: 
− wycinają z karty pracy wszystkie kształty zaznaczone konturami, 
− składają je i sklejają według instrukcji, 
− doklejają śwince uszy, a kurczęciu skrzydła i grzebień we właściwych miejscach, 
zgodnie z instrukcją. 
• Umieszczenie sylwet zwierząt w odpowiednich miejscach zagrody. 
Prace wykonane przez dzieci, pudełko wyłożone krepiną (lub kartka z bloku 
technicznego), plastelina. 
Dzieci umieszczają sylwety zwierząt w odpowiednich miejscach zagrody (kartki). 
Ustawiają je na podstawkach z plasteliny. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


     Dzieci 3-letnie „Kura” 
Niebieska lub zielona kartka, farby, pędzelek 
 
Dziecko maluje dłoń białą i brązową farbą, odciska jej kształt na zielonej kartce. 
Dorysowuje kurce oczy, łapki, dziub oraz grzebień. Chętne dzieci mogą pomalować 
na zółto palce i również je odcisnąć  (będą to kurczątka)  
 
 

5.  Zabawa z wykorzystaniem piosenki „Dziadek fajną farmę miał”  
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

 
Dziecko tańczy dowolnie do muzyki, gdy usłyszy nazwę zwierzęcia, naśladuje jego 
ruchy. 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ

