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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUP: „ŻABKI”, „PSZCZÓŁKI" 

DATA: 14.04.2020 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 
 

Temat: Co słychać wiosną na wsi? 

 

Cele główne: 

 rozwijanie możliwości językowych dzieci, 

 rozwijanie słuchu muzycznego, 

 rozwijanie wiedzy dotyczącej zwierząt wiejskich 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 naśladuje odgłosy zwierząt, 

 słucha piosenki, 

 wymienia produkty otrzymywane od wybranych wiejskich zwierząt. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 

 Zabawa ortofoniczna ,,Mów jak ja". 

Rodzic wypowiada głoski w wymyślony przez siebie sposób (np.: wolno, wolno, 

szybko, szybko), a dziecko powtarza  za nim w ten sam sposób 

 Ćwiczenia słuchowe Jakie to zwierzę? 

Rodzic wypowiada nazwy zwierząt sylabami, a wybrane dziecko podaje pełną 

nazwę (np. ku-ra – kura, kro-wa – krowa). 

 Rysowanie wybranych zwierząt. 

Dla dziecka: kartka, kredki. 

Rodzic prosi, aby dziecko narysowało dowolne zwierzę hodowlane. 
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II CZĘŚĆ DNIA 

 

Zajęcia 1. Przeznaczone dla dzieci z grupy: „Żabek” (3- latki) i „Pszczółek” 

(4-latki) 
  
 Słuchanie odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka. 

Link: https://youtu.be/tj2ccM-9kF0 

 

Rodzic prosi aby dziecko wymieniło poszczególne nazwy zwierząt. 

 

 Osłuchanie się z melodią i tekstem piosenki: ,,Wiosna na wsi” sł. B. Forma. 

1) Aby wysłuchać daną piosenkę, należy zarejestrować się na stronie 

wydawnictwa mac (jako rodzic). Rejestracja na stronie jest darmowa. 

Link do strony: https://www.mac.pl/register 

2) Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie proszę kliknąć w poniższy 

link do piosenki: 

https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-olekiada#npbb 

3) Wybrać z listy OLEK I ADA - POZIOM A+ a następnie proszę zmienić  

z CD1 na CD2 i wybrać piosenkę: MAC EDUKACJA - 10. Wiosna na wsi 

(sł. i muz. Bożena Forma) – wersja wok.-inst 
 

,,Wiosna na wsi" 

 

1. Kogut głośno pieje, 

gładzi piękne pióra. 

– Ko, ko, jestem głodna – 

woła pani kura. 

 

Ref.: Kukuryku, ko, ko, ko, 

gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa, 

mu, mu, iha, iha. 

Kto nam dziś śniadanie da? 

 

2. Na podwórku gęsi 

i małe kaczuszki 

tup, tup przytupują, 

mają puste brzuszki. 

https://youtu.be/tj2ccM-9kF0
https://www.mac.pl/register
https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-olekiada#npbb
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Ref.: Kukuryku… 

 

3. Idzie pan gospodarz, 

ciężki worek niesie, 

szur, szur sypie ziarna, 

wszyscy głodni przecież. 

 

Ref.: Kukuryku… 

 

4. Z gospodarzem wiosna 

cichutko przybyła 

i pachnącą trawą 

łąkę ozdobiła. 

 

Ref.: Kukuryku… 

 

5. Pasą się owieczki, 

krowy i barany, 

jest już z nami wiosna, 

świat się cieszy cały. 

 

Ref.: Kukuryku… 

 

 Po wysłuchanej piosence rodzic może zadać dziecku poniższe pytania 

dotyczące tekstu : 

1) Jakie odgłosy wydawała pani kura? 

2) Jak gęsi i kaczuszki przytupywały? 

3) Jak gospodarz sypał ziarna? 

4) Kto wydaje takie odgłosy: muu, muu; bee, bee; gę, gę; kwa, kwa; kukuryku? 

5) Czy melodia była wesoła, czy smutna? 

6) Czy piosenka była szybka, czy wolna? 

 

 Rodzic może nauczyć dziecko refrenu piosenki. 

 Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – ,,Jesteśmy zwierzętami”. 

Potrzebne będą Obrazki: kury, koguta, gęsi, kaczki, owcy, krowy (można 

wykorzystać te z poprzedniego zadania), kozy. 
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Rodzic podnosi do góry obrazki przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka. 

Dziecko próbują naśladować odgłosy, jakie wydają dane zwierzęta. 

 

Zajęcia 2. Przeznaczone dla dzieci z grupy „Pszczółek”(4-latki) 

 

 Zabawa dydaktyczna: „Co od kogo mamy”. 

Obrazki: krowy, kozy, kury, mleka, sera, jajek, masła, jogurtu. 

Rodzic rozkłada z jednej strony obrazki zwierząt, a w rozsypce – obrazki 

produktów, jakie dzięki nim otrzymujemy. Zadaniem dziecka jest 

przyporządkowanie obrazków produktów do obrazków zwierząt. Rodzic zwraca 

uwagę, że zarówno koza, jak i krowa dają mleko. 

 

 Zabawa: „Zgadnij, co to za przysmak”. 

Ser żółty, ser biały, serek topiony, masło, talerzyki, plastikowe widelce. 

Rodzic prosi, aby dziecko umyło ręce i poczęstowało się produktami znajdującymi 

się na talerzykach,(przygotowanych przez rodzica) Po degustacji rodzic prosi, aby 

dziecko nazwało wszystkie produkty i opisało ten, który mu najbardziej smakował 

(Dziecko może uzasadnić swój wybór). 

 

 Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – Krowa. 

Obrazek krowy, komplet łat (dla dziecka), kartkę, klej. 

Rodzic wiesza w widocznym miejscu w sali obrazek krowy. Omawia z dzieckiem 

nazwy poszczególnych części ciała zwierzęcia. Wskazuje gdzie znajdują się łaty. 

Dziecko przykleja łaty na obrazku krowy według wzoru 

 

 Zabawa ruchowa – Gąski, gąski, do domu... 

Jeden rodzic pełni rolę wilka, a drugi mamy Gęsi, a Dziecko(w zabawie może brać 

udział również rodzeństwo przedszkolaka) jest gąską(gąskami). 

Gąski ustawiają się po jednej stronie pomieszczenia naprzeciw stoi mama Gąska  

a wilk zajmuje inną część pokoju. 

Rodzic(mama Gąska): Gąski, gąski, do domu! 

Gąski: Boimy się! 

Rodzic(mama Gąska): Czego? 
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Gąski: Wilka złego! 

Rodzic(mama Gąska): A gdzie on jest? 

Gąski: Za płotem! 

Rodzic(mama Gąska): Co robi? 

Gąski: Bawi się z kotem! 

Rodzic(mama Gąską): Gąski, gąski, do domu! 

 

Na koniec gąski biegną w kierunku mamy Gąski, a zadaniem wilka jest złapanie 

jak największej ich liczby. Złapane gąski stają obok  wilka. Zabawę można 

powtarzać kilkakrotnie. 

 

III CZĘŚĆ DNIA 

 

 Ćwiczenia oddechowe: Jajka. 

Będą nam potrzebne: Jajka wycięte z papieru, słomki. 

Rodzic prosi, aby dziecko podchodziło kolejno do miejsca, gdzie są zgromadzone 
papierowe jajka, i przenosiły je w inne (np. wskazane przez niego) miejsca za 
pomocą słomek. 

 

 Zabawa dydaktyczna: Kalambury. 

Rodzic prosi, aby wybrane dziecko podeszło do niego. Podaje mu nazwę 
zwierzęcia, które ma udawać, ale bez użycia głosu. Dziecko prezentuje ruchy 
zwierzęcia, a rodzic  odgadują, co to za zwierzę. 

 


