
ŚRODA 
 

 
We środę przedszkolaki wysłuchają wiersza „Na wiejskim podwórku”, dzięki 
któremu zapoznają się z nazwami zwierząt i ich młodych. Rozwiążą zagadki 
słuchowe, poćwiczą posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, a także 
składanie wyrazów z sylab. 

 

 

 

1. „Mieszkańcy wiejskiego podwórka” – zabawa dydaktyczna –rodzic  
pokazuje obrazek przedstawiający zwierzęta gospodarskie. Następnie 
podaje dzieciom nazwę zwierzątka dzieląc go na sylaby np. ku – ra. 
Zadaniem dzieci jest złożenie sylab w wyraz i odszukanie karty 
obrazkowej przedstawiającej dane zwierzę. 



 
2. “Głodne kurki” – zabawa ruchowa – dzieci – „kurki” poruszają się 

swobodnie po pokoju. Rodzic rozsypuje na dywanie kuleczki z bibuły. Na 
hasło : „Cip, cip, cip, cip, cip, cip” „kurki” naśladując dziobanie ziarna, 

zbierają rozsypane bibułkowe kuleczki. Zebrane kuleczki dzieci oddają 
rodzicowi lub odkładają w wyznaczone miejsce. 
 

3. „Czyj to głos?” – zagadki ortofoniczne – dzieci siedzą wygodnie. Rodzic 
wskazuje karty obrazkowe przedstawiające zwierzęta gospodarskie                  
i odtwarza nagrania odgłosów tych zwierząt. Po każdym nagraniu, pyta 
dzieci, czyj to głos. Dzieci wskazują odpowiednią kartę obrazkową, 
nazywają zwierzę i powtarzają wydawane przez nie dźwięki. 

 

 



 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE&ab – odgłosy zwierząt 
do zabawy „Czyj to odgłos?” 

 

4. „Wydaj dźwięk” – zabawa ruchowo-logopedyczna – dzieci poruszają się po 
pokoju w rytmie wygrywanym przez  rodzica. Na przerwę w grze  rodzic 
wypowiada sylabami nazwę zwierzątka gospodarskiego, a dzieci wydają 
odpowiednie odgłosy. Zabawę prowadzimy 5-6-krotnie. 

5. „Na wiejskim podwórku” – zabawa dydaktyczno-matematyczna na 
podstawie wiersza S. Kraszewskiego – dzieci siedzą wygodnie, a rodzic czyta 

wiersz w odpowiednich momentach pokazując odpowiednie zwierzęta. Czytając 
ostatnią zwrotkę zawiesza głos i czeka, aż dzieci dopowiedzą nazwę 
zwierzątka. 

( Odwołanie do wcześniejszych obrazków) 

Na wiejskim podwórku 
Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE&ab


Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 
 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 
 

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”. 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowę – łaciate (cielątko), 

Kozę – rogate (koźlątko), 

Owcę – kudłate (jagniątko), 

Świnkę – różowe (prosiątko), 

Kurkę – pierzaste (kurczątko), 

Gąskę – puchate (gąsiątko), 

Kaczkę – płetwiaste (kaczątko), 

Znalazło mamę każde dzieciątko. 

Następnie rodzic rozmawia z dziećmi na temat treści wiersza i zadaje dzieciom 
zadania matematyczne: 

 Jak mówimy na dziecko krowy/kozy/owcy itd. 
 Czego wystraszyły się dzieci, że aż się pogubiły? 
 Co się stało, że zwierzątka wyszły z kryjówek? 
 Która w kolejności jest krowa? 
 Jak nazywa się drugie zwierzątko? 
 Jakie zwierzątko jest trzecie? 
 Czy czwarte zwierzątko to prosiątko? itd. 

 
6. „Rodzic z dzieckiem” – zabawa ruchowa  do piosenki „Stary Donald farmę 
miał. 

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk – piosenka „Stary 
Donald farmę miał” do zabaw: „Rodzic i dziecko” i „Stwórz rodzinę” 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk


7. „Dorosłe i młode zwierzęta” – zabawa dydaktyczna –rodzic pokazuje obrazki 
przedstawiające zwierzęta dorosłe i ich młode. Następnie prosi  dziecko o 
wskazanie obrazków, tak, aby powstały rodziny zwierząt.  Kolejno  rodzic i 
dziecko nazywają poszczególne osobniki np. kura-kogut-kurczątko, krowa-byk-
cielątko, koza-kozioł-koźlątko, owca-baran-jagnię, klacz-koń(ogier)-źrebak, 
świnia-knur-prosiątko, gęś-gąsior-gąsiątko itd. Ilość zwierząt dostosowujemy 
do możliwości grupy. Na zakończenie zabawy wszyscy wspólnie powtarzają 
nazwy poszczególnych zwierząt. 

 

 


