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

DATA: 15.04.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Na wiejskim podwórku 

 

Cele główne: 

• rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów, 

• poznawanie zwierząt z gospodarstwa wiejskiego, 

• rozwijanie sprawności ruchowej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• liczy elementy zbiorów, porównuje liczebność zbiorów, 

• lepi z plasteliny figurki wiejskich zwierząt, 

• wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 

 Zabawa przy pierwszej zwrotce piosenki ,,Wiosna na wsi”. 

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. 

Będą nam potrzebne obrazki koguta i kury 

Rodzic śpiewa pierwszą zwrotkę, pokazując obrazki koguta i kury. 

Dziecko śpiewa refren, kucając i udając, że wydziobuje ziarna, stukając palcem  

w podłogę. 

https://www.mac.pl/register
https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-olekiada#npbb
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Ko, ko, ko, kukuryku. 

Gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa. 

Mu, mu, bee, bee. 

Kto nam dziś śniadanie da? 

 

Rodzic może nauczyć dziecko pierwszej zwrotki piosenki. Dziecko powtarza za 

rodzicem słowa kolejnych wersów pierwszej zwrotki, a podczas refrenu razem 

klaszczą. 

 Zabawa dydaktyczna „Kury na grzędzie”. 

Będą nam potrzebne trzy długie paski papieru, sylwety kur wycięte z papieru, 

podklejone magnesem. 

Rodzic nakleja trzy paski (grzędy) na tablicy magnetycznej. Dziecko zgodnie  

z poleceniem rodzica umieszcza kury na grzędach i, używa określeń dotyczących 

położenia przedmiotów w przestrzeni, dziecko mówi, gdzie siedzi  kura, np.: na 

górnej, na dolnej lub na środkowej grzędzie. 

 

II CZĘŚĆ DNIA 

 

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

(4-latki) 
 

 Zabawa muzyczno-ruchowa ,,Kurki trzy" (sł. H. Rostworowski, francuska 

melodia popularna). 

https://youtu.be/MEzNYFnkM70 

Dziecko słucha piosenki i maszeruje po obwodzie koła. 

Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie szły. 

Pierwsza z przodu, w środku druga, 

trzecia z tyłu, oczkiem mruga. 

I tak sobie kurki trzy 

raz, dwa, raz, dwa w pole szły! 

 

 Zabawa – ,,Domino zwierzęce”. 

Będzie nam potrzebne: Domino obrazkowo-kropkowe (proste lub kołowe). 

https://youtu.be/MEzNYFnkM70
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Dziecko układa domino, łącząc kostki z takimi samymi obrazkami zwierząt 

gospodarskich lub z taką samą liczbą kropek. 

 Zabawa dydaktyczna – ,,W gospodarstwie”. 

Będą nam potrzebne: obrazki: 1 krowa, 2 koguty, 3 barany, 4 kozy. 

Dziecko segreguje obrazki zwierząt gospodarskich według rodzaju. Układa je  

w obręczach i liczy, ile jest obrazków zwierząt w każdej obręczy. 

Zajęcia 2. Przeznaczone dla dzieci z grupy ,,Żabek"(3-latki) 

 

 Karta pracy cz.2, str. 13 dla dzieci z grupy „Żabek”: 
1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=28 
2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy)  

 

Dziecko: 

-ogląda zdjęcia zwierząt gospodarskich, nazywa je i naśladuje głosy: krowy, 

koguta, barana i kozy, 

-liczy małe świnki na obrazku, kolorują mamę i czwórkę jej dzieci. 

Zajęcia 2. Przeznaczone dla dzieci z grupy ,,Pszczółek"(4-latki) 

Będą nam potrzebne: obrazki zwierząt i obręcze z poprzedniego zadania. 

Dziecko: 

− porównuje, których zwierząt jest więcej, 

− układa obrazki zwierząt w obręczach od najmniejszej liczby zwierząt do 

największej, 

− liczy zwierzęta w obręczach od prawej do lewej strony i od lewej do prawej 

strony, 

− wyciąga wnioski, że jest ich tyle samo niezależnie od sposobu liczenia. 

 

 Zabawa plastyczna – lepienie z plasteliny na temat: Mieszkańcy wiejskiego 

podwórka. 

Będą nam potrzebne: plastelina, małe koraliki do wykonania oczu, przykrywka od 

pudełka kartonowego, np. po papierze ksero lub po butach. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=28
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf
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Dziecko wybiera kolor plasteliny i lepi dowolne figurki zwierząt gospodarskich. 

Prace umieszcza w zagrodzie zrobionej z przykrywki z pudełka kartonowego. 

 Zabawa ruchowa z elementem marszu – Gąski. 

Dziecko (gąska) maszeruje gęsiego za rodzicem i powtarza sylabę gę, gę, gę. Idą  

w różne części pomieszczenia , obchodzą sprzęty domowe. 

 

III CZĘŚĆ DNIA 

 

 Improwizacja ruchowa przy piosence ,,Wiosna na wsi”. 

Będą nam potrzebne: kolorowe apaszki tiulowe, nagranie piosenki ,,Wiosna na 

wsi'' 

Podczas nagrania drugiej zwrotki piosenki dziecko naśladuje gesty rodzica, który 

delikatnie wymachuje szyfonową apaszką, a na zakończenie podrzuca apaszkę do 

góry i upuszcza na podłogę. Przy powtórzeniu dziecko improwizuje ruch do 

melodii piosenki, podrzuca i upuszcza apaszkę. 

 Nauka II zwrotki piosenki ,,Wiosna na wsi'' fragmentami, metodą ze słuchu. 

Będzie nam potrzebne: nagranie piosenki ,,Wiosna na wsi''. 

Dziecko powtarza za  rodzicem słowa II zwrotki piosenki. Przy nagraniu II 

zwrotki i refrenu naśladują sposób poruszania się kaczek. 

 Zabawa dydaktyczna ,,Układanka". 

Będą nam potrzebne następujące pomoce dydaktyczne: makieta dla każdego 

dziecka – kartka A4 podzielona na 9 pól, po 3 sylwety zwierząt w trzech kolorach, 

np.: różowe świnki, brązowe konie, żółte kaczki (umieszczone w kopertach). 

Rodzic prosi o ułożenie sylwet jednakowych zwierząt w jednym szeregu (poziomo) 

i dołożenie zwierząt tak, aby w rzędach pionowych były różne sylwety. Dziecko 

wskazuje kolejne pola od lewej strony do prawej (np. różowa świnka, różowa 

świnka, różowa świnka), a później od góry do dołu, i głośno mówi, jak ustawiło 

zwierzęta, np.: różowa świnka, brązowy konik, żółta kaczka. Dziecko zmienia 

położenie zwierząt w polach zgodnie z poleceniem rodzica używając określeń 

dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni: obok, niżej, wyżej itp. 
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 Zabawa ruchowa ,,Wyścigi koni”. 

Dziecko, inscenizuje ruchem opowiadanie rodzica. 

Rodzic: Dziecko: 

Rozpoczyna się wyścig, 

konie stoją w boksach. 

Start! Konie ruszyły 

Przeskakują kałużę 

Nabierają pędu. 

Przebiegają po grząskim gruncie 

Dobiegają do mety. 

stoi w miejscu,  

przebiera nogami, drepcze, 

biegnie truchtem, 

podskakuje 

szybko przebiera nogami 

biegnie, wysoko podnosząc kolana 

zwalnia bieg aż do zatrzymania się, parska.  

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  


