
Propozycja  zbaw  od  14.04. do 17.04.2020r. w gr. I 

Temat kompleksowy: Zwierzęta na wiejskim podwórku 

14.04.  wtorek  Temat: W gospodarstwie. 

1. Osłuchanie z piosenką Dziwne rozmowy https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ 

2. Słuchanie wiersza T.M. Massalskiej W gospodarstwie  

 

Pieje kogut już od świtu: 

– Kukuryku! Kukuryku! 

Kura do kurczaków żwawo 

gdacze: – W lewo! 

Gdacze: – W prawo! 

Kaczka kwacze: – Kwa! Kwa! Kwa! 

Trzy kaczątka dziobem pcha. 

Krowa muczy: – Mu! Mu! Mu! 

Aż po prostu brak jej tchu. 

Koń opędza się od much. 

I rży głośno: – Jestem zuch! 

Świnka chrumka: – Chrum! Chrum! Chrum! 

Co za hałas! Co za szum! 

Kot cichutko miauczy: – Miau! 

A pies szczeka: – Hau! Hau! Hau! 

 

Rodzic może zadać pytania do treści, np.: Jakie zwierzęta występowały w wierszu?, Jakie 

odgłosy wydają kogut? (kura, kaczka, itd.) Dziecko posługuje się nazwami zwierząt: kogut, 

kura, kaczka, świnia, kot, pies, krowa. Wiąże nazwę zwierzęcia z obrazkiem. 

https://pixabay.com/pl/images/search/zwierz%C4%99ta%20wiejskie/ 

 

3. Zabawa ruchowa O którym zwierzęciu mówię? Rodzic rozkłada, w różnych miejscach pokoju, 

kilka obrazków zwierząt wiejskich. Na sygnał Rodzica, dziecko odnajduje dane zwierzę, staje 

obok obrazka i naśladuje odgłos.   

 

4. Wykonanie Koguta z papieru kolorowego i rolki po papierze toaletowym – Rodzic 

przygotowuje gotowe elementy, zadaniem dziecka jest skleić poszczególne części. 

https://pl.pinterest.com/pin/847380486126571269/  

Wersja łatwiejsza to kurczątko z pasków papieru kolorowego  

https://pl.pinterest.com/pin/847380486126303082/  

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

  Zwierzęta i ich cienie https://pl.pinterest.com/pin/43910165105339146/  

  Film dla dzieci pt. Szukam mamy  https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c 
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15.04. środa Temat: Domy zwierząt. 

1. Rozwiązywanie zagadek słownych Anny Mikity oraz naśladowanie głosu odgadniętego 

zwierzęcia. 

Choć ma skrzydła, 

nie potrafi fruwać wcale. 

Za to co dzień znosi jajko 

i gdacze wspaniale. (kura) 

Chodzi po podwórku 

różowy grubasek. 

Lubi w brudnym błocie 

pochlapać się czasem. (świnia) 

Choć jest duża i rogata, 

nie musisz uciekać. 

Kiedy dasz jej smacznej trawy, 

ona da ci mleka. (krowa) 

Chętnie po łące skacze i biega, 

a jego synek to mały źrebak. (koń) 

Czasem włazi gdzieś wysoko, 

żeby mieć na wszystko oko. 

Gdy chce zapłać mysz malutką, 

to zakrada się cichutko. (kot) 

 

2. Na wiejskim podwórku – zabawa dydaktyczna. Rodzic rozmawia z dzieckiem o tym, gdzie 

mieszkają zwierzęta (na podstawie ilustracji wiejskiego podwórka, na którym widać: kurnik, 

stajnię, budę). Dziecko próbuje nazywać domy zwierząt i dopasować obrazki: kury, kogut – 

kurnik; koń – stajnia; pies – buda. https://pl.pinterest.com/pin/334321972340514116/  

 

3. Domy zwierząt – zabawa ruchowa. Rodzic rozkłada w pomieszczeniu obrazki przedstawiające 

domy zwierząt: kurnik, stajnie, budę. Dziecko biega swobodnie, na sygnał Rodzica wybiera 

odpowiedni dom, np. Rodzic: Jesteś psem, gdzie mieszkasz? Dziecko staje obok obrazka budy.  

 

4. Czy wiesz gdzie mieszkają zwierzęta? - https://pl.pinterest.com/pin/847380486126596791/  

 

5. Śpiewanie piosenki Dziwne rozmowy https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Kurczaki z wytłoczki po jajkach https://pl.pinterest.com/pin/847380486111535959/ 

 Film pt. Gdzie ja mieszkam? https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

 Ćwiczenie stosunków przestrzennych Gdzie jest piesek? – dziecko wskazuje na odpowiedni 

obrazek, wg instrukcji Rodzica, oraz próbuje samodzielnego wypowiadania się.  

http://zanotowane.pl/53/5690/stosunki,przestrzenne,pies,buda,logopedia.php 
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16.04. czwartek  Temat:  Odgłosy wiejskiego podwórka. 

 

1. „Głosy zwierząt” – ćwiczenie narządu mowy. Dziecko naśladuje zachowanie podanych przez 

Rodzica zwierząt: krowa na pastwisku – ruchy okrężne żuchwą; świnia – układanie warg w 

kształt ryjka, jak przy wymawianiu głoski u; pies – szczerzenie zębów, ziajanie; kotek pije 

mleko – wysuwanie języka nad dłońmi w kształcie miseczki, oblizywanie warg ruchem 

okrężnym; koń – kląskanie. 

 

2. Co słychać na wsi? – słuchanie wiersza Wandy Chotomskiej. Dziecko naśladuje głosy zwierząt, 

których nazwy wypowiada Rodzic.  

Co słychać? Zależy gdzie. 

Na łące słychać: Klee! Klee! 

Na stawie: Kwa! Kwa! 

Na polu: Kraa! 

Przed kurnikiem: Kukuryku! 

Ko, ko, ko, ko, ko! – w kurniku. 

Koło budy słychać: Hau! 

A na progu: Miau! 

A co słychać w domu, 

nie powiem nikomu.  

 

3. Kotki na spacerze – zabawa z ruchowa z elementami czworakowania według K. Wlaźnik. 

Rodzic wystukuje rytm np. ręką na stole. Dziecko czworakuje w różnych kierunkach po pokoju. 

Gdy Rodzic przestaje stukać, prosi, by dziecko-kotek przeciągnęło się, zrobiło koci grzbiet i 

miauczało. Zabawę możemy powtórzyć.  

 

4. Głosy zwierząt – film dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw&vl=pl 

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Piosenka „Old MacDonald had a farm”  https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo 

 Gimnastyka dla smyka 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1

GgeAy0 
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17.04.   piątek  Temat: Małe i duże zwierzęta. 

 

1. Krowa i mucha – słuchanie wiersza P. Siewiery-Kozłowskiej połączone z zabawą naśladowczą.  

Była sobie krowa mała, 

która pożuć trawkę chciała. 

Trawka świeża i zielona, 

krówka jest nią zachwycona. 

Najpierw wącha,    (wdech przez nos) 

potem wzdycha   (wydech przez usta z głośnym westchnieniem: aaach!) 

(a nad trawką mucha bzyka).  (bzzzzz – zęby złączone) 

Żuje krówka swoją trawkę,   (okrężne ruchy żuchwy) 

Myśli: „chyba zjem dokładkę!” 

Lecz te myśli jej przerywa mucha, 

która ciągle bzyka.    (bzzzz – zęby złączone, usta rozciągnięte) 

Krowa – pac! – ogonem muchę,  (klaśnięcie i wymówienie słowa: pac) 

mucha brzęczy wciąż nad uchem!  (bzzzz – zęby złączone, usta rozciągnięte) 

Tak dzień cały się bawiły, 

aż opadły całkiem z siły! 

 

2. Zabawa ruchowa Mucha chodzi po suficie, czy wy też tak potraficie – dziecko powtarza 

rytmicznie słowa rymowanki i maszeruje do rytmu. Odmiana tej zabawy: dziecko leży na 

placach i naśladuje rękami i nogami chodzenie po suficie.  

 

3. Chodzi kurka – słuchanie wiersza I. Salach połączone z rozmową na temat jego treści, np. Jak 

nazywają się ptaki, o których słuchałeś / -łaś?  Jakie odgłosy wydaje kura, jakie – kogut, a jakie 

– kurczątko?  

Chodzi kurka po ogródku, 

małe ziarnko trzyma w dzióbku. 

A dla kogo? A dla dzieci, 

co gromadka za nią leci. 

Po ogródku chodzi kurka 

i pazurkiem czyści piórka, 

a za kurką kogut – tatko 

pilnie strzeże swego stadka. 

Jakie znasz inne zwierzęta wiejskie? – oglądanie obrazka                                       

 https://pl.pinterest.com/pin/427349452119048272/  

4. Ćwiczenie graficzne Zwierzęta małe i duże – dziecko koloruje tym samym kolorem zwierzę 

dorosłe i małe 

http://przedszkole71.dlaprzedszkoli.eu/galeria/333/620f7a62d04a41ed22596c679ad9b7ea.jpg 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Rozpoznaj sylwety zwierząt wiejskich https://pl.pinterest.com/pin/401735229261071630/  

 Piosenka o myciu rąk Wash Your Hands Song - Music for Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 

 Zagadki dla dzieci o zwierzętach gospodarskich:  

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-gospodarskich/ 
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