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Publiczne Przedszkole „Familijna Rosocha” 

Materiał zajęć do nauczania zdalnego  

GRUPA  2 (3,4latki)  

Na wiejskim podwórku (15.04 – 17.04 2020r.)  

Opracowała: Aneta Kowalska 

 

Podane poniżej linki można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Propozycja zadań i zabaw: 

ŚRODA: 

Część I 

1. „Masaż na dobry humor” – wykonujemy masaż wspólnie z dzieckiem czytając 

rymowankę: 

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło. 

Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma. 

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma. 

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć. 

Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la. 

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz! 

2. 

Część II 

1. „Gdzie jesteśmy?” – wprowadzenie do tematu zajęć zagadką słuchową – prosimy 

dziecko, by położyły się wygodnie na dywanie, zamknęło oczy, wsłuchały się w dźwięki, które 

za chwilę usłyszy i spróbowało sobie wyobrazić gdzie się znajduje. Następnie odtwarzamy 
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dźwięki w linku https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50 i po ok. 2-3 minutach 

wyłączamy je i pyta dziecko co słyszało, co „widziało” – wyobrażało sobie i jak myśli gdzie się 

przenieśliśmy i o czym będziemy dzisiaj mówić? 

2. „W zagrodzie Małgosi” – słuchanie wiersza E. Michałowskiej – dziecko uważnie słucha 

czytanego wiersza: 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: Hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: Miau, miau, miau. 

Kura gdacze: Kod, ko, dak. 

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: Gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: Be, be, be. 

Koza meczy: me, me, me. 

Indor gulgocze: Gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: Mu, mu, mu. 

Konik parska: Prr, prr, prr. 

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr. 

I tak gra orkiestra ta gra, 

aż Małgosia jeść im da. 

Następnie możemy pokazać karty obrazkowe przedstawiające zwierzęta z wiersza i pytamy 
dziecko: 

 O co proszą zwierzątka z wiersza? 

 Jakie zwierzątka ma ciocia Małgosia w zagrodzie? (dziecko wybiera poszczególne 

obrazki, nazywa zwierzęta na nich występujące i dzieli ich nazwy na sylaby) 

 Jakie dźwięki wydaje krowa/kura/kaczka itd.? (pokazujemy karty obrazkowe i pytamy 

jaki dźwięk wydaje dane zwierzę) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50
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3. „Tyle kroków ile sylab” – zabawa słuchowo-ruchowa – dziecko stoją po jednej stronie 

dywanu, a rodzic po drugiej stronie. Rodzic wypowiada nazwy zwierząt np.: krowa, kot, kura, 

kogut, koń, pies itp., a dziecko dzieli je na sylaby i wykonuje tyle kroków do przodu, ile sylab 

jest w danym słowie. Zabawę prowadzimy wypowiadając 6-8 nazw zwierząt. 

4. „Ciocia Tecia farmę ma” – osłuchanie z piosenką  i improwizacja ruchowa do piosenki. 

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

 

Część III 

1. Zabawa paluszkowa „Paluszki jak zwierzęta” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fSSRwIAQIcE
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Na początku tej zabawy pokazujemy dziecku otwartą dłoń ze wszystkimi palcami. Potem, 

drugą ręką, przyginamy odpowiednie palce kciukiem i palcem wskazującym, zgodnie z 

wypowiadanymi wersami, aż nazwiemy po kolei wszystkie palce. 

 

  

Każdy mój paluszek 
 
w zwierzątko zmienić muszę. 
 
Gruby, okrągły kciuk 
 
w owczarka zamienię tu. 
 
Ten wskazujący to koń, 
 
po łące goń go goń. 
 
Środkowy jak krówka jest 
 
mleczko dawać chce. 
 
Serdeczny to stara koza, 
 
zaprzęgę go do wozu. 
 
A mały paluszek .... beee, 
 
w owieczkę zamienił się. 

 

16.04. 

CZWARTEK: 

Część I 

1. Taniec swobodny do piosenki „Ciocia Tecia farmę ma” 

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

2.  Zabawa logopedyczna ćwicząca narządy mowy: Naśladuj mnie. 

Krowa - ruchy okrężne żuchwą, wargi zamknięte. 
Świnka - tworzenie ryjka, jak przy wymawianiu u. 
Piesek - szczerzenie zębów, ziajanie. 
Kotek pije mleko - wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki, 
oblizywanie warg ruchem okrężnym. 
Konik - kląskanie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSSRwIAQIcE
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Część II 

1. „Na wiejskim podwórku” – zabawa dydaktyczna – oglądamy z dzieckiem kartę obrazkową 

przedstawiającą zwierzęta na wiejskim podwórku. Następnie prosimy, by dziecko bardzo 

dokładnie przyjrzało się obrazkowi i zadajemy pytania dotyczące obrazka: 

 Co przedstawia obrazek? 

 Czy znajduje się na nim dużo zwierząt? 

 Jak myślicie, których zwierząt jest najwięcej? (dzieci szacują, nie liczą) 

 Ile świń/krów/koni/osłów/kur itd. znajduje się na obrazku? 

 Czyli których zwierząt jest najwięcej? (teraz dzieci przeliczają) 

Wyjaśniamy dziecku, że na obrazku widzimy ptaki i ssaki, rozmawiamy z dzieckiem na ten 

temat, wskazujemy i wyjaśniamy cechy charakterystyczne ptaków i ssaków. 
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2. Zabawa ruchowa naśladowcza „Zwierzątka” – wymieniamy nazwę poznanego 

zwierzęcia, dziecko naśladuje sposób poruszania się i wydawany przez zwierzę dźwięk. 

Zabawę powtarzamy 5-6razy. 

3. „Zwierzęta z wiejskiej zagrody”- wykonanie pracy plastycznej metodą orgiami zgodnie z 

instrukcją podaną w poniższym linku: 

http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html 

 

Część III 

1. Film edukacyjny: „Co słychać na wsi?” 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831 

 

17.04 

PIĄTEK: 

Część I 

 

1. „Zwierzęta na wsi” – utrwalanie wiadomości 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0&fbclid=IwAR0G3RKqmINAa6wKmUMxJ

VSkWP7xSMaz8ft7yApXbjm1aVG1hWCoZaWrXQo 

 

2. „Koty” – zabawa wzmacniająca duże grupy mięśni.  

Dziecko – kot spaceruje po pokoju na czworaka. Na hasło: Koci grzbiet – przechodzi do klęku 

podpartego, przeciąga się, mocno wyginając kręgosłup do góry. Na hasło: Kot wdrapuje się 

na drzewo – przechodzi do przysiadu i powoli przechodzi do pozycji stojącej. Zabawę 

powtarzamy kilka razy. 

Część II 

1. Wykonaj 2-3 wybrane karty z zadaniami: 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIEJSKA-ZAGRODA-

KARTY-PRACY.pdf 

 

http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831
https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0&fbclid=IwAR0G3RKqmINAa6wKmUMxJVSkWP7xSMaz8ft7yApXbjm1aVG1hWCoZaWrXQo
https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0&fbclid=IwAR0G3RKqmINAa6wKmUMxJVSkWP7xSMaz8ft7yApXbjm1aVG1hWCoZaWrXQo
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIEJSKA-ZAGRODA-KARTY-PRACY.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIEJSKA-ZAGRODA-KARTY-PRACY.pdf
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2. „W wiejskiej zagrodzie” – ćwiczenia gimnastyczne 

- Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo - marsz po pokoju, naśladowanie głosów 

ptactwa domowego: 

•   kury - ko, ko, ko 

•   indyki - gul, gul, gul 

•   kogut - kukuryku 

- Zatrzymują się, machają skrzydłami - wykonywanie ruchów rękami. 

- Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno - wykonanie skrętów szyi w prawą i lewą 

stronę. 

- Kogut wskoczył na płot - wykonywanie podskoków obunóż. 

- Gospodarz sypie ziarno - skłony w przód. 

- Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko - przemieszczają się na 

czworakach. 

- Zwierzęta żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek - przejście na czworakach po 

szerokiej ławeczce. 

- Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając - przejście do leżenia przodem, 

podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, spoglądanie raz w jedną, raz w 

drugą stronę. 

- Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi bok - 

przechodzą z leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku. 

- Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory - chód na czworakach, przejście przez 

"mostek" (jak wyżej). 

Na zakończenie ćwiczenie rozluźniające - stanie w lekkim rozkroku, swobodny zwis tułowia i 

rąk. 
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Część III 

1. Popołudniowe zabawy:  

 Eksperyment- Kolorowe mleko 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g 

 Jak się robi masło? 

https://tygrysiaki.pl/maslo-smietankowe/ 

 

 

Inne aktywności: 

http://livingonalatte.blogspot.com/2012/07/paper-plate-farm-animals.html?spref=fb 

http://twelvemakesadozen.blogspot.com/2011/11/guest-blogger-birthday-party-by-

teach.html 

https://funfamilycrafts.com/craft-stick-farm-animals/ 

https://dollarstorecrafts.com/2011/04/make-cardboard-tube-farm-animals/ 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=hDWYg4RwEd4 

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

https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanki/zwierzeta_domowe/ 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/zwierzeta-gospodarskie/ 

 

 

Miłej zabawy  

Uściski dla wszystkich przedszkolaków  
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