
GRUPA I 

 (15.04 – 17.04. 2020 r.) 

Opracowała: Magdalena Kmieć 

 

Z wizytą w gospodarstwie wiejskim 

 

Podane linki poniżej można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Materiał do zadań  

ŚRODA: 

 

 „Gdzie jesteśmy?” – zagadki słuchowe. 

Dziecko leży wygodnie na dywanie/ kanapie z zamkniętymi oczami i wsłuchuje się                 

w dźwięki, które usłyszy i próbuje sobie wyobrazić gdzie się znajduje. Po wysłuchaniu 

wszystkich odgłosów rodzic  pyta dziecko co słyszało, co „widziało” – wyobrażało 

sobie i jak myśli, gdzie się przenieśliśmy i jaki będzie temat tego tygodnia? 

 

Odgłosy z wiejskiego podwórka: https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50 

 

 

 Wysłuchanie wiersza pt. „Na podwórku koło bramy” Hanna Łochocka . 

 

Na podwórku koło bramy wiodą spory cztery mamy. 

Każda woła, że jej dziecię najładniejsze jest na świecie. 

Mówi krowa: cielątko! Mówi owca: jagniątko! 

Mówi świnka: prosiątko! A kobyłka: źrebiątko! 

 

Lecz tymczasem dziatek czwórka już wymknęła się z podwórka 

i na łączce sobie hasa w lewo, w prawo, hej hopsasa! 

Podskakuje cielątko, a tuż za nim jagniątko, 

podryguje prosiaczek, biega w kółko źrebaczek. 

 

A z pobliskiej biegł zagrody hałaśliwy kundel młody 

i ogonem raźnie machał, poszczekując: hau, hau, hau, hau. 

Oj, umyka cielątko, oj, umyka jagniątko, 

oj, umyka źrebaczek, a na końcu prosiaczek. 

https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50


 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

o Kto brał udział w rozmowie? (krowa, owca, świnka, kobyła) 

o Kim były te zwierzęta? (mamami) 

o Jak nazywały się ich dzieci? (cielątko, jagniątko, prosiątko, źrebiątko). 

 Można zapytać dziecko czy zna jeszcze inne zwierzęta wiejskie (zwierzęta i ich 

rodziny). 

 

 

 „Zwierzęta ukryte w sylabach” 

 

Złóż sylaby tak, aby utworzyły nazwy  zwierząt wiejskich lub odgadnij nazwy zwierząt 

na podstawie pierwszej sylaby.  

 

KO                           NIA 

IN                             RA 

KRO                        GUT 

ŚWI                          CA 

KU                            DYK 

OW                           WA 

KO                            ZA 

 

 

 „Tyle kroków ile głosek” – zabawa słuchowo-ruchowa .  

Dziecko stoi po jednej stronie pokoju, rodzic po drugiej stronie. Rodzic  wypowiada 

nazwy zwierzątka np.: krowa itp., a dziecko dzieli je na głoski i wykonuje tyle kroków 

do przodu, ile głosek jest w danym słowie. 

 

 

 



 „Które zwierzęta to ptaki, a które ssaki?”  

Popatrz na poniższe obrazki i odpowiedz na kilka pytań.  

 

 

 Czym mają pokryte ciało kura, kogut, gęś, kaczka i indyk? 

 Które zwierzątka mają dzioby? 

 Które zwierzątka znoszą jajka? 

 Czym mają pokryte ciało krówka, konik, świnka, osiołek, koza, pies, kot, królik? 

 Które zwierzątka mają zęby? 

 Dzieci których zwierzątek po urodzeniu piją mleko matki? 

 Co łączy zwierzęta z poszczególnych grup? 

 

 

Podsumowując:   zwierzątka z pierwszej grupy, które mają dwie nogi, dzioby, piórka i znoszą 

jajka to ptaki, a zwierzątka z drugiej grupy, które mają cztery nogi, zęby, włosy (u zwierząt 

częściej nazywane sierść/futro – w przypadku owcy runo) i piją mleko mamy po urodzeniu to 

ssaki. (Możemy również poinformować dziecko, że większość, ale nie wszystkie ssaki mają 

zęby np. zębów nie ma kolczatka czy mrówkojad oraz włosy np. włosów nie ma jeż lub 

jeżozwierz – przekształciły się u nich w igły).  

Do której grupy należymy my czyli ludzie?  

 

 

 



 „Kogucik, kurka, kurczątka”- propozycja pracy plastycznej. 
 

  

� 

 

 

CZWARTEK: 

 

 „Kto to mówi?” – krzyżówka.   

Wpisz w diagram nazwy zwierząt wiejskich, które wydają podane odgłosy i odczytują 

hasło.                                            (Hasło: krowa) 

 

 

 

 

 

 

 

  C   Z 

 

 

 

 

 

 



 „Skąd się bierze mleko w sklepie?” - wysłuchanie opowiadania. 

 „Wiosną, latem i jesienią, na wiejskiej łące, którą nazywamy pastwiskiem, pasą się 

krowy. W ich wymionach powstaje mleko. Na noc krowy wracają do obory. Codziennie 

rano i wieczorem gospodarz przystępuje do dojenia krów. Kiedyś robił to ręcznie i nie 

było to łatwe zadanie. Dzisiaj ma elektryczne dojarki, które ułatwiają mu pracę. Ściągają 

mleko  z wymion krowy i rurkami odprowadzają je do przygotowanych wcześniej dużych 

pojemników. Pojemniki z mlekiem jadą do mleczarni. Tam odbywa się pewien tajemniczy 

proces. PASTERYZACJA. Gdy się ten proces zakończy, mleko jest rozlewane do takich 

opakowań, w których możemy je potem kupować. W mleczarni po obróbce mleka 

powstają też inne produkty / kefiry jogurty sery. Teraz następuje załadunek mleka                         

i transport do sklepów. Tam sprzedawca ustawia mleko na półkach, gdzie każdy kupujący 

może je łatwo znaleźć.  

 

 „Krok po kroku”- na podstawie wysłuchanego opowiadania ułóż historyjkę obrazkową. 

 

 

 



 

 „ Czy wiesz, że…” 

 Mleko znane jest od tysiącleci jako bardzo wartościowy produkt spożywczy. Od chwili, 

gdy człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia, mleko zwierząt domowych stało się dla 

niego bardzo ważnym pokarmem. Najbardziej znanym i najczęściej wykorzystywanym 

przez człowieka jest mleko krowi, kozie i owcze. Są kraje w których spożywa się mleko 

pochodzące od innych zwierząt np. kóz, bawołów, wielbłądów czy jaków. Mleko jest 

niezbędnym i najbardziej wartościowym składnikiem diety człowieka. Jest najlepszym 

źródłem wapnia, który pomaga w prawidłowy sposób budować kości. Bogate jest 

również w składniki mineralne, witaminy D i A oraz z grupy B. Zaopatruje nasz organizm 

w białko – podstawowy budulec naszych komórek i tkanek, a także w węglowodany, 

dostarczające nam energii każdego dnia. Do prawidłowego funkcjonowania organizmu                   

i wzrostu kości potrzebne są dzieciom 2 szklanki mleka dziennie. Wapń – mocne i zdrowe 

kości oraz zęby Białko – podstawowy budulec organizmu Witamina A – dobry wzrok 

Witamina B2 – piękna i zdrowa skóra Witamina D - razem z wapniem budują mocne kości 

Nie można zapomnieć również o tym że nie każdy może pić mleko z powodu alergii – 

uczulenia i dlatego ten ważny składnik można zastąpić mlekiem roślinnym – sojowym. 

 

 „Malowanie na mleku” – zabawa badawcza. 

Potrzebujecie: mleko, barwniki spożywcze lub zabarwiona bibułą woda i płyn do mycia 

naczyń.   

               https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/05/eksperymenty-z-dziecmi/ 

 

Wniosek: płyn do mycia naczyń rozpuszcza tłuszcz i dzięki temu na mleku powstają 

piękne „obrazy”. 

 

 „Czarna krowa w kropki bordo” – zabawa ruchowa z elementem ćwiczeń 

artykulacyjnych, rozpoznawanie kolorów.  

 

Dziecko uczy się rymowanki, zwracając uwagę na prawidłową wymowę wszystkich słów:  

 

Czarna krowa w kropki bordo  

gryzła trawę, kręcąc mordą  

i dawała mleko koloru…  

 

Następnie wypowiadacie rymowankę wraz dzieckiem, zmieniając na końcu kolor mleka, np. 

…koloru niebieskiego. Zadaniem uczestników zabawy jest znalezienie w domu przedmiotów 

w podanym kolorze. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/05/eksperymenty-z-dziecmi/


 

 „Produkty z mleka"   

Wskaż  produkty otrzymywane z mleka (ich ilustracje lub nazwy). 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

SER         JAJKO       JOGURT      MAKARON                                            

LODY             SZYNKA          MASŁO 

 

 

 „Doimy krowę” – zabawa manualna. 

Przygotujcie „stanowisko dojenia krów” z wykorzystaniem gumowej rękawiczki    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

PIĄTEK: 

 

 

 „Kolejka na farmie” – zabawa matematyczna. 
  

Dziecko przygotowuje obrazki krowy, świni, kozy, owcy, indyka, psa, kota, gęsi, gąsiątka, 

szczeniątka, prosiątka, jagniątka. 

Rodzic opowiada, że zwierzęta w gospodarstwie Pana Janka chciały porozmawiać ze swoim 

gospodarzem, więc ustawiły się w kolejce do domu. Zadaniem dziecka jest ułożenie zwierząt 

w takiej kolejności, jaką podaje rodzic. 

 Pierwsza stanęła krowa. Druga stanęła świnia. Trzecia stanęła koza. Czwarta stanęła owca. 

Piąty stanął indyk. Szósty stanął pies. Siódmy stanął kot. Ósma stanęła gęś. Dziewiąte stanęło 

gąsiątko. Dziesiąte stanęło szczenię. Jedenaste stanęło prosię. Dwunaste stanęło jagnię. 

Zwierzęta nie mogły się jednak dogadać w kolejce i zaczęły zmieniać miejsca. Krowa 

zamieniła się z psem. Która jest teraz krowa? Kot zamienił się z gąsiątkiem. Który jest teraz w 

kolejce? Jagnię zamieniło się ze szczenięciem. Które jest teraz jagnię? A szczenię – które? 

Indyk wepchnął się na początek kolejki, a świnia poszła na sam koniec. Która w kolejce jest 

teraz owca? Jagnię stanęło za swoją mamą, a szczenię za swoją. Na którym miejscu stoi teraz 

indyk?. 

 

 „Wiejska gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych. 

 „Poranek na wsi” – dziecko leży na brzuchu z rękami pod głową. Na ustalony 

dźwięk rozprostowuje ręce i unosi je wraz z nogami nad podłogę.    

   „Koty się budzą” – dziecko w klęku podpartym – dolny odcinek kręgosłupa 

„wpycha” w kierunku podłogi, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Na hasło : „koci 

grzbiet” – dziecko wypycha górny odcinek kręgosłupa w górę tak, aby powstał 

swego rodzaju garb – głowę chowa między ramionami.  

 „Sadzimy w polu” – dziecko stoi w rozkroku. Następnie „sadzi w polu” wykonując 

skłon do prawej nogi, wyprost, skłon do lewej nogi i wyprost.  

 „Koniki biegają” – dziecko biega po obwodzie koła uderzając piętami o pośladki. 

 „Idą kaczki” – dziecko maszeruje na ugiętych nogach. 

 „Idą krowy” – dziecko maszeruje na czworakach. 

 „Zwierzęta piją wodę” – dziecko w siadzie skrzyżnym wykonuje skłon w kierunku 

rozłożonego na podłodze np. woreczka tak, aby dotknąć czołem podłogi.  

 „Zwierzęta do obory” – dziecko naśladuje chód wybranego przez siebie 

zwierzątka. Na ustalony dźwięk siada w siadzie skrzyżnym na dywanie. 

 



 

 

Zadania dodatkowe:  

Budujemy zagrodę – zabawa konstrukcyjna.  
 
Możecie zbudować zagrodę z materiałów dostępnych w ogrodzie: patyków, kamieni oraz                     

z wiaderek i foremek. 

„Zwierzęta na dłoni”- Utrwalenie znanych liter. 

 Dziecko odrysowuje swoją dłoń na kartce. Na każdym paluszku pisze znaną mu literę. 

Następnie rysuje przy paluszkach zwierzęta, których nazwy rozpoczynają się na napisanie 

przez niego litery. 

„Narysuj sam” 

Spróbuj narysować świnkę według instrukcji:  

 https://www.youtube.com/watch?v=p7n-6jFiIAc 

 

Karty pracy: 

https://www.dzieckiembadz.pl/2018/04/karty-pracy-wiejskie-podworko-

do.html?fbclid=IwAR3yzO_wZI5E-Ljplu_c5FsuWeM3e9px7mkE4p0eCFtSDcjUK8RpBEuRoqQ 

https://www.pinterest.se/pin/320388960985560526/ 

https://przedszkolankowo.pl/2017/03/29/co-nam-daja-zwierzeta-karty-pracy/ 

https://przedszkolankowo.pl/2017/03/25/wiejska-zagroda-karty-pracy/wiejska-zagroda-

karty-pracy/ 

https://www.facebook.com/100486841616367/photos/pcb.106983324300052/1069831543

00069/?type=3&theater 

 

 

 

Miłej zabawy! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7n-6jFiIAc
https://www.dzieckiembadz.pl/2018/04/karty-pracy-wiejskie-podworko-do.html?fbclid=IwAR3yzO_wZI5E-Ljplu_c5FsuWeM3e9px7mkE4p0eCFtSDcjUK8RpBEuRoqQ
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https://www.pinterest.se/pin/320388960985560526/
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