
GRUPA I 

 (12.04 – 16.04.2020 r.) 

Opracowała: Magdalena Kmieć 

Temat tygodnia: Wiejskie życie. 

Podane linki poniżej można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Materiał do zadań  

PONIEDZIAŁEK: 
 

1. „Co to jest wieś? Co to jest miasto?”  

Dziecko przygląda się ilustracjom przedstawiającym wieś i miasto i opisuje (pełnymi 

zdaniami) co się na nich dzieje, czym różni się wieś od miasta, czego jest więcej na wsi 

a czego w mieści itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. “Jaki to wyraz?” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic wypowiada sylabami/głoskami wyrazy związane z omawianą tego dnia 

tematyką. Zadaniem dziecka jest utworzenie wyrazu z sylab/głosek i wskazanie 

właściwego obrazka. Dziecko podaje, jaką głoską rozpoczyna się i kończy dany wyraz.  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

           (traktor)                                       (rolnik)                          (pole) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           (kombajn)                                               (łąka)                                                 (sad) 

 

2.  „Tyr, tyr, tyr, pyr, pyr, pyr” – zabawa ruchowo-logopedyczna. 

Dziecko porusza się swobodnie w rytmie piosenki „Olek i traktorek”. Na przerwę                           

w muzyce zatrzymuje się i głośno wypowiada część refrenu: O-o-o tyr tyr tyr, o-o-o 

pyr pyr pyr! Zabawę powtarzamy przez czas trwania piosenki. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=hDWYg4RwEd4&ab 

3. “Czy to prawda, czy to fałsz?” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic zadaje dziecku pytania na temat wsi. Zadaniem dziecka jest określenie czy 

zdania są prawdziwe czy fałszywe. Jeżeli zdanie jest prawdziwe to klaszcze w ręce 

jeden raz, gdy zdanie jest fałszywe rozkłada ręce na boki. 

Przykładowe zdania: 

 Na wsi jeżdżą tramwaje. 

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


 Rolnik zbiera różne zboża. 

 W mieście jest więcej sklepów niż na wsi. 

 Na wsi jeździ mniej aut niż w mieście. 

 Zbiór zbóż to żniwa. 

 

4. „Dopowiedz i zrób” – zabawa z rymami. 

Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiada dziecko. 

Dziecko wykonuje czynność, o której jest mowa w zdaniu. 

 

Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 

Powiedz: króliczki i nadmij … policzki. 

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka. 

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy. 

 

5. „Wiejski krajobraz” 

Stwórz obrazek, na którym znajdują się elementy zgodne z legendą. Dokończ 

rysowanie według własnego pomysłu. 

 

 

Na zakończenie chwila rozrywki  Kreskówka pt. „Mysz z miasta i mysz ze wsi” 

Link do kreskówki: https://www.youtube.com/watch?v=Gbg4SGssLMY 

 



WTOREK: 

 
1. „Na wiejskim podwórku” (S.Kraszewski) 

 

W pierwszej zwrotce rodzic odczytuje wszystkie nazwy zwierząt i ich dzieci. W kolejnych 

zachęca, by to dziecko dokończyło wers i w ten sposób utrwaliło nazwy zwierzęcych 

dzieci.  

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:  

Krowa- łaciate cielątko  

Koń- brązowe źrebiątko  

Świnka- różowe prosiątko  

Kurka- pierzaste kurczątko  

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  

Koń- brązowe źrebiątko  

Świnka- różowe prosiątko  

Kurka- pierzaste kurczątko  

Kaczka- płetwiaste kaczątko  

Każda prowadziła swoje dzieciątko!  

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 zrobić mamy?”  



Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:  

Krowa- łaciate cielątko  

Koń- brązowe źrebiątko  

Świnka- różowe prosiątko  

Kurka- pierzaste kurczątko Kaczka- 

płetwiaste kaczątko 

 Każda prowadzi swoje dzieciątko!  

Znalazło mamę każde dzieciątko!  

 

2. „Wiejski inwentarz” - zabawa matematyczna.  

Do tej zabawy można wykorzystać np. guziki, nakrętki. Każde zadanie z treścią dziecko 

ilustruje liczmanami, a następnie po zakończeniu zadania zapisuje graficzne powstałe 

działanie.  

Przykład: 

 

 

 

 

             

Zdjęcie: https://kreatywnewrota.pl/kreatywne-sos-lyk-matematyki/ 

 

 Przykładowe zadania:  

 W stawie pływały 3 kaczątka. Dołączyły do nich jeszcze 4. Ile teraz kaczątek pływa                    

w stawie?  

 Na łące pasły się 3 owce. Po chwili dołączyły do nich 6 baranów. Ile jest teraz zwierząt 

na łące?  

https://kreatywnewrota.pl/kreatywne-sos-lyk-matematyki/


 Na podwórku było 5 piskląt. Kiedy pies zaczął szczekać, 3 z nich uciekło do kurnika. Ile 

piskląt zostało na podwórku?  

 Na łące 7 króliczków skubało trawę. 4 z nich dostrzegło dziurę w siatce i pokicało                                              

w stronę kurnika. Ile króliczków zostało na łące?   

 

Zabawę można rozwijać. Przedszkolak najbardziej się wciągnie, kiedy będzie mógł 

wymyślić swoją historię, możemy go zachęcić, np. : „4 prosięta bawiły się w kałuży - co 

wydarzyło się dalej?  

 

3. „Wykreślanka” 

Znajdź i wykreśl nazwy podanych zwierząt gospodarskich. Po diagramie możesz poruszać 

się pionowo i poziomo.   

 



4. „Cienie zwierząt” - zabawa grafomotoryczna.  

 

W słoneczny dzień lub z wykorzystaniem lampy - stawiamy 

figurki zwierząt na kartce przyklejonej do podłoża (ważne, 

żeby dziecku kartka nie przesuwała się). Zadaniem dziecka 

jest jak najdokładniejsze obrysowanie powstałych cieni.  Jeśli 

nie macie figurek zwierząt w domu, można wyciąć z 

grubszego papieru szablon. Warto zwrócić dziecku uwagę na 

szczegóły, każdy róg, kopyto, grzywę itp. Na koniec może 

pokolorować powstałe kontury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 



ŚRODA: 

 
1. Obejrzyj film edukacyjny dotyczący zwierząt mieszkających w gospodarstwie wiejskim  

i rozwiąż zagadki w nim zawarte. Zwróć szczególną uwagą na to, co nam dają 

zwierzęta wymienione w filmie. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

 

2. „Co nam dają zwierzęta?” 

Zagraj w grę, dzięki której utrwalisz sobie wiadomości dotyczące tego, co nam dają 

zwierzęta hodowlane. 

Link do gry: 

 https://wordwall.net/pl/resource/1595956/co-nam-daj%C4%85-zwierz%C4%99ta 

 

3. „Zbieramy smakołyki” – zabawa ruchowa 

Dziecko porusza się w rytmie piosenki „Lisek Łakomczuszek”. Na przerwę w muzyce 

wykonuje czynności zgodnie z poleceniami rodzica np. zbieramy jajka (naśladuje 

zbieranie jajek); doimy krowę (naśladuje dojenie krowy); gonimy 

kaczkę (biega), głaskamy owieczkę (naśladuje głaskanie). Zabawę prowadzimy 4-

krotnie. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4 

 

4. „Zwierzęta gospodarskie” - zabawa plastyczna.  

Poniżej przesyłam kilka propozycji prac plastycznych związanych z naszym tematem 

tygodnia. Możesz skorzystać z moich propozycji lub wykonać pracę według własnego 

pomysłu. Niezależnie od tego, którą zabawę plastyczną wybierzecie, koniecznie 

prześlijcie do mnie zdjęcia :) Dobrej zabawy!  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://wordwall.net/pl/resource/1595956/co-nam-daj%C4%85-zwierz%C4%99ta
https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK: 

 

1. „Od ziarenka do bochenka” 



Obejrzyj film pt. „Od ziarenka do bochenka”, a następnie ułóż historyjkę obrazkową 

oznaczając ilustracje kolejnymi cyframi lub odpowiednią ilością kresek. Na koniec 

odpowiedz na kilka pytań. 

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pytania do dziecka: 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8


 Jak do powstania chleba przyczynia się rolnik? 

 Jak do powstania chleba przyczynia się młynarz? 

 Jak do powstania chleba przyczynia się piekarz? 

 Kto jeszcze jest potrzebny, aby chleb trafił do naszych domów? (kierowcy, 

sprzedawca) 

 

Ciekawostka: 

Rodzaje zbóż: 

 
 

2. Zabawa muzyczna do piosenki ludowej „Zasiali górale” 

 

Zasiali górale owies, owies,                        (wolny ruch ręki – rozrzucanie  

Od końca do końca, tak jest, tak jest!         ziaren raz w prawo,  raz w lewo) 

Zasiali górale żytko, żytko,                        (wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren  

Od końca do końca wszystko, wszystko!         raz w prawo, raz w lewo) 

 



A mom ci ja mendelicek,                             (rytmiczne uderzanie w kolana) 

W domu dwa, w domu dwa!                              (rytmiczne klaskanie) 

U sąsiada śwarnych dziewuch                   (rytmiczne uderzanie w kolana) 

Gromada, gromada.                                          (rytmiczne klaskanie)  

A mom ci ja trzy mendele,                       (rytmiczne uderzanie w kolana) 

W domu dwa, w domu dwa!                              (rytmiczne klaskanie) 

Żadna mi się nie podoba,                        (rytmiczne uderzanie w kolana) 

Tylko ta, tylko ta!     2x                                        (rytmiczne klaskanie) 

 

Zasiali górale owies, owies,                         (wolny ruch ręki – rozrzucanie 

Od końca do końca, tak jest, tak jest!      ziaren raz w prawo,  raz w lewo) 

Pożęli górale żytko, żytko,                         (wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren 

Od końca do końca wszystko, wszystko.         raz w prawo, raz w lewo)  

 

A na polu góraleczek,                                   (rytmiczne uderzanie w kolana) 

Gromada, gromada,                                           (rytmiczne klaskanie) 

Czemużeś się wydawała,                        (rytmiczne uderzanie w kolana) 

Kiejś młoda, kiejś młoda?                                  (rytmiczne klaskanie) 

Czemużeś się wydawała,                         (rytmiczne uderzanie w kolana) 

Kiejś mała, kiejś mała?                                      (rytmiczne klaskanie) 

Będzie z ciebie gospodyni                     (rytmiczne uderzanie w kolana) 

Niedbała, niedbała!      2x                                     (rytmiczne klaskanie) 

 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=_nuI4x6i4J8 

 

3. „Policz wyrazy” – zabawa dydaktyczna. 

Zadaniem dzieci jest policzenie wyrazów w wypowiadanym przez rodzica zdaniu. 

Możecie użyć do tego np. patyczków, klocków lub kredek. Dziecko kłodzie tyle 

liczmanów, ile jest wyrazów. 

 Chleb jest bardzo zdrowy. 



 Zboże rośnie na polu. 

 Kłosy są żółte jak słońce. 

 Ziarno mieli się na mąkę. 

 Mąka jest transportowana do piekarni. 

 Piekarz wyrabia ciasto na chleb. 

 Sprzedawca w piekarni sprzedaje bułeczki, rogaliki oraz chleb. 

 

 

4. „Bułeczki, rogaliki, chlebek”  

Podczas tego zadania popracujecie nad usprawnianiem pracy rąk w zakresie percepcji 

dotykowej i sprawności manipulacyjnej palców i dłoni.  

Przepis na masę solną: 

1 szklanka mąki; 

1 szklanka soli; 

ok. 0,5 szklanki woda. 

Oczywiście do uzyskania większej ilości masy używa się wielokrotności mąki i soli np. 3 

szklanki mąki + 3 szklanki soli + woda.  Do głębokiej miski wsypcie mąkę i sól. Dokładnie 

wymieszajcie i wlejcie niewielką ilość wody. Mieszajcie rozgniatając grudki, dodajcie 

odrobinę wody                             i ponownie wymieszajcie. Ilość wody jest tu kluczowym 

czynnikiem i trzeba ją wlewać stopniowo. Ciasto ugniatajcie do momentu połączenia się 

wszystkich składników na jednolitą masę. Dziecko formuje pieczywo z powstałej masy.  

Można je posypać np. makiem, sezamem, słonecznikiem itp. Powstałe pieczywo wypiekacie 

w piekarniku do momentu zarumienienia 

się. 

 

 

 
 
 

 



 

 

PIĄTEK: 

Dziś zajmiemy się m.in. przysmakami z ogródka warzywnego. Powodzenia  
 

1. „Czy znam to warzywo?’ – rebusy. 

 Dziecko próbuje rozwiązać rebusy, aby poznać nazwy ogrodowych 

smakołyków. 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie: Ogórek, marchewka, pietruszka, burak. 



2. „Matematyczny ogródek” –  zabawa matematyczna. 

Dziecko rzuca dwoma kostkami do gry (lub jedną- w zależności od stopnia 

trudności), liczy kropki na każdej z kostek i zapisuje wynik w ramce przy 

nazwie warzywa, maluje na danym polu tyle warzyw, ile oczek wypadło na 

obu kostkach. Jeśli nie macie w domu kostek do gry możecie je wykonać sami 

według wzoru:  https://pl.pinterest.com/pin/240168592608903561/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/240168592608903561/


 

3.  „Wiejska gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych.  

Zacznij od rozgrzewki grając w gimnastyczną ruletkę. 

Link do ruletki: https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka 

 „Koniki” – dziecko porusza się naśladując konia. Podczas zabawy zmienia tempo 

poruszania się oraz wysokość podnoszenia nóg. 

 „Wesołe zwierzątka”- dziecko biega po dywanie. Na hasło rodzica: królik – skacze 

obunóż trzy razy, konik – galopuje, owieczka – porusza się na czworakach. Zabawę 

prowadzimy 3 razy wypowiadając każde słowo. 

 „Kaczuszki” – dziecko kuca i wkłada między kolana piłeczkę. Spaceruje naśladując 

chodzenie kaczki. 

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

położonej na podłodze piłeczki, aby dotknąć czołem podłogi. Zabawę prowadzimy 

5 razy. 

 

„Gospodarskie zwierzęta” – masażyk.  

Siadamy, możemy całą rodzina, jeden za drugim. Słuchając tekstu wypowiadanego 

przez prowadzącego, ilustrujemy jego treść ruchem, dotykając pleców osoby 

siedzącej z przodu.   

Wyszły na spacer zwierzęta,                                                                                                                           

(dzieci poruszają palcami, przesuwając je w różnych kierunkach)  

pierwsze idą dwa cielęta.                                                                                                                            

(kładą na plecach wyprostowane dłonie)  

Razem z nimi, to rzecz znana, idzie  

krowa – cieląt mama.  

(delikatnie dotykają pleców dłońmi zwiniętymi w piąstki)  

 

Na ścieżkę konie wbiegają, 

(energicznie klepią plecy palcami)  

 



kopytami poruszają.  

(wykonują ten sam ruch, ale szybciej)  

 

Świnie wyglądają z błota:  

(rysują palcami kółka niczym oczka)  

 

„My też chodźmy – jest ochota!”.  

(naprzemiennie kładą całe dłonie na plecach)  

 

Błoto wszędzie zostawiają.  

(całymi dłońmi głaszczą plecy)  

 

Już się kaczki pojawiają  

(trzema palcami każdej ręki „idą” z góry na dół)  

 

i tak idąc, głośno kwaczą. Kury dziobią je i 

gdaczą.  

(delikatnie szczypią plecy)  

 

A na końcu kogut pieje, 

(palcami uciskają plecy)  

 

bo już nie wie, co się 

dzieje. 

(dłońmi wykonują gest strzepywania czegoś z pleców)  

 
 
 

 Miłej zabawy! 
 
 
 
 
 

Zadania dodatkowe: 

 https://drive.google.com/file/d/1jrLrxlnTRHZyabsuxXPwT3qB7WaYyOiH/view 

 https://learningapps.org/display?v=pznyuxnp521  

 https://wordwall.net/pl/resource/1448751/zwierz%C4%99ta 

 https://learningapps.org/display?v=pmki4q3m321 

 https://eduzabawy.com/gry-online/puzzle-matematyczne/zwierzeta-wiejskie/ 

 https://pomyslowawiewiorka.wixsite.com/przedszkole/post/zwierz%C4%99ta-na-

wsi-praca-rolnika 

https://drive.google.com/file/d/1jrLrxlnTRHZyabsuxXPwT3qB7WaYyOiH/view
https://learningapps.org/display?v=pznyuxnp521
https://wordwall.net/pl/resource/1448751/zwierz%C4%99ta
https://learningapps.org/display?v=pmki4q3m321
https://eduzabawy.com/gry-online/puzzle-matematyczne/zwierzeta-wiejskie/
https://pomyslowawiewiorka.wixsite.com/przedszkole/post/zwierz%C4%99ta-na-wsi-praca-rolnika
https://pomyslowawiewiorka.wixsite.com/przedszkole/post/zwierz%C4%99ta-na-wsi-praca-rolnika


 https://www.dzieckiembadz.pl/2021/04/zwierzeta-na-wsi-po-sladzie-karty-

pracy.html?fbclid=IwAR09E0aPlOFyY2zys2bvPyp2mEXUIleuc5z9NHkRbipBk9N9VgaH

DRqquOk 

 

 


