
Witajcie Pszczółki !  

 Piątek 16.04.2021 

 

Dzisiaj ostatni dzień zabaw ze zwierzątkami z wiejskiego podwórka.  

 

Zapraszamy do zabawy ruchowej przy piosence Dziecięce Przeboje - Konik Polskie piosenki 

dla dzieci 

• Co jedzą wiejskie zwierzęta ?  

Co jedzą wiejskie zwierzęta? - Odgłosy zwierzat - Farma  

 

Dzieci na podstawie oglądanego filmiku oraz własnych  doświadczeń  wypowiadają się na 

temat tego co jedzą zwierzęta hodowane w gospodarstwie. 

 

• A czy wiecie co nam dają zwierzęta? 

Posłuchajcie wesołej piosenki: „ Co nam dają zwierzęta?” Co nam dają zwierzęta?  

prezentacja   

• Rozmowa kierowana na temat treści piosenki.  

- O kim była piosenka? 

 - Co dają nam zwierzęta?  

https://www.youtube.com/watch?v=vLk7lKmVjjI
https://www.youtube.com/watch?v=vLk7lKmVjjI
https://www.youtube.com/watch?v=2LOpSLZe2RA&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4
https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4


- Kto daje nam mleko?  

- Kto daje nam ciepłą wełnę?  

- Dzięki komu możemy jeść jajka? 

 • „Prezenty od zwierząt” – zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego, co otrzymujemy 

od zwierząt hodowlanych Zwierzęta na wsi cz. 2  (gdzie mieszkają, co jedzą, co nam dają, 

zadania)  

 • Ciekawe czy wszystko zapamiętaliście? Proponujemy Wam teleturniej wielokrotnego 

wyboru lub karty pracy „Dopasuj zwierzę do produktu”. CO DAJĄ NAM ZWIERZĘTA 

WIEJSKIE? - Teleturniej  

Dzieci udzielają odpowiedzi wskazując na ekranie, karty pracy można również wydrukować . 

CO NAM DAJĄ ZWIERZĘTA – KARTY PRACY – Przedszkolankowo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4
https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4
https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4
https://wordwall.net/pl/resource/1136064/co-daj%C4%85-nam-zwierz%C4%99ta-wiejskie
https://wordwall.net/pl/resource/1136064/co-daj%C4%85-nam-zwierz%C4%99ta-wiejskie
https://przedszkolankowo.pl/2017/03/29/co-nam-daja-zwierzeta-karty-pracy/


 

 

 

• A teraz czas na wspólne śpiewanie piosenki Dziadek fajną farmę miał - piosenki dla 

dzieci   

 

• Masażyk relaksacyjny 

 

Połóżcie  się na brzuszku lub usiądźcie  tyłem do rodzica. Rodzic czytając wierszyk 

wykonuje odpowiednie ruchy  (potem Wy  wykonajcie  masażyk na  plecach rodzica): 

 

Na podwórku wielki gwar  (dłonie na płasko masują plecy), 

piesek szczeka: hau, hau, hau  ( dłonie na płasko uderzają delikatnie plecy), 

kurka dziobie: dziób, dziób, dziób   (pojedynczo paluszki pukają w plecy), 

owca biegnie: tup, tup, tup   (dwa paluszki udają że biegną po plecach). 

baran rogi ostrzy swe    (kanty dłoni pocierają plecy), 

świnka w błocie tapla się    (dłonie na płasko masują plecy), 

konik biegnie: ram, tam, tam   (dłonie zwinięte w piąstki uderzają w plecy), 

kotek miauczy: miau, miau, miau   (łaskotanie za uchem dziecka). 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q


To nie koniec! Teraz przy pomocy kogoś starszego złóżcie papierową kostkę (poniżej). Do 

zabawy zaproście wszystkich domowników. Każdy z Was wykonuje jeden rzut. Waszym 

zadaniem jest zaprezentować zwierzątko, które wypadło na kostce naśladując jego sposób 

poruszania oraz odgłosy jakie wydaje. Czeka Was dużo śmiechu! 

 

 

 



Dla chętnych proponujemy zabawy utrwalające wiadomości nt. zwierzątek z wiejskiego 

podwórka: 

  

W wiejskiej zagrodzie - ruletka 

 

Zwierzęta - Koło fortuny (wordwall.net) 

Zwierzęta wiejskie - zagadki - Połącz w pary 

 

   A może na zakończenie zbudujecie zagrodę w której zamieszkają  wiejskie zwierzęta 

Przygotujcie klocki, pudełka i wszystko to co może się Wam przydać do budowania , jeżeli 

macie w domu zwierzątka to również je przygotujcie , jeżeli nie - możecie je sobie sami 

zrobić. Zobaczcie możecie je pokolorować lub pomalować( szablony trzeba wydrukować na 

kartkach technicznych) Na pewno je rozpoznajecie       

 

 
 

 

Do zobaczenia w poniedziałek        

Pani Agatka i Pani Dominika. 

https://wordwall.net/pl/resource/1464919/w-wiejskiej-zagrodzie?fbclid=IwAR3ApByRvBabuz79xwVPoGMEEcYdELZ0S1o3Z0DYSIX_bKFoEmRiWrMgd6g
https://wordwall.net/pl/resource/1111647/zwierz%C4%99ta
https://wordwall.net/pl/resource/1098681/zwierz%C4%99ta-wiejskie-zagadki

