
1 
 

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

DATA:17.04.2020 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Kogo spotkamy wiosną na wsi? 

 

Cele główne: 
 rozwijanie mowy, 

 poznawanie młodych zwierząt z wiejskiego podwórka, 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 
 odpowiada na pytania dotyczące wiersza, 

 nazywa wybrane młode zwierzęta z wiejskiego podwórka, 

 wykonuje różne ćwiczenia fizyczne. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 

 Zabawa dydaktyczna- „,Jakie to zwierzę”? 

Będą nam potrzebne obrazki zwierząt hodowlanych, kartki z okienkami. 
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Rodzic prezentuje na tablicy obrazki, a dziecko rozpoznaje zwierzę, podaje jego 

nazwę. 

 Zabawa ortofoniczna- ,,Parskamy jak konie…” 

Będą nam potrzebne: nagranie odgłosów wiejskich zwierząt. 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

Dziecko uważnie słucha nagrania. Naśladuje odgłosy zwierząt, które usłyszało. 

 Kolorowanie rysunków przedstawiających zwierzęta hodowlane. 

Będą nam potrzebne: kolorowanki przedstawiające: świnie, krowy, kozy, owce, 

konie, kury, koguty, kredki. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0


3 
 

 

 

 



4 
 

 

 

Dziecko wybiera dowolną kolorowankę i starannie ją koloruje. 

Zajęcia 1. 

 Słuchanie wiersza H. Bechlerowej ,,Na podwórku”. 

Na podwórku u Władka 

jest wesoła gromadka: 

długouchy pies Raczek 

i króliczek, co skacze, 

kurka pstra 

i kotki dwa, 

i na koniec łaciaty prosiaczek. 

Ma ten Władek zmartwienie: 

Raczek garnek stłukł w sieni, 

kotek wełnę rozwinął, 

spruł pończochę babciną, 

drugi kot 

wlazł na płot 

i pobrudził łapkami pierzynę. 

A od rana już kłopot: 

trzeba mleka dać kotom, 

barszcz zjada pies Raczek, 
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trawę królik, co skacze, 

kurka pstra 

owies ma, 

a otręby w korytku – prosiaczek. 

 

 Rozmowa rodzica z dzieckiem na podstawie wysłuchanego utworu. 

− Jak miał na imię chłopiec z wiersza? 

− Jak się nazywał pies Władka? 

− Jakie jeszcze zwierzęta miał Władek? 

− Co zrobiły zwierzęta? 

− Co jadły zwierzęta? 

 

 Zabawa dydaktyczna ,,Co tu nie pasuje?” 

Będą nam potrzebne: duży obrazek przedstawiający wiosnę na wsi, z kilkoma 

elementami, które do niego nie pasują. 
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Rodzic wiesza obrazek na ścianie. Dziecko podchodzi do niego, pokazuje  

i tłumaczy, co na nim nie pasuje i dlaczego. 

Zajęcia1. Przeznaczone dla dzieci z grupy ,,Żabek"(3-latki). 
Będą nam potrzebne: wzór grafomotoryczny przedstawiający dowolne zwierzę 

mieszkające na wsi, kredki. 
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Dziecko: 

− łączy kropki, 

− koloruje powstały rysunek, 

− jeśli chce, dorysowuje elementy w otoczeniu powstałego obrazka. 

 

Zajęcia1.Przeznaczone dla dzieci z grupy ,,Pszczółki"(4-latki).Karta pracy 

cz.2 str.33 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=34 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf 
(Tutaj można wydrukować kartę pracy). 

 
Dziecko: 

− nazywa zwierzęta przedstawione na zdjęciach, 

− dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby), 

− odszukuje wśród naklejek zdjęcia młodych zwierząt i nakleja je w odpowiednich 

miejscach, 

− naśladuje głosy zwierząt przedstawionych na zdjęciach, 

− dorysowuje kaczkom wodę i ją koloruje. 

 

 Zabawa ruchowa ,,Zaprzęgi koni”. 

Dziecko dobiera się w pare z rodzicem i ustawiają jedno za drugim ( dziecko jest 

konikiem, a  rodzic woźnicą).Biegają po wyznaczonym terenie, a na umówiony 

znak rodzica  np. klaśnięcie, zatrzymują się i zamieniają rolami. 

III CZĘŚĆ DNIA 

 Rozwiązywanie zagadek. 

Będą nam potrzebne:Obrazki przedstawiające zwierzęta  

Po rozwiązaniu zagadki dziecko wskazuje obrazek – jej rozwiązanie. 

 

1) Kolorowe ma piórka, 

woła: kukuryku 

i mieszka z kurami w kurniku. (kogut) 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=34
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
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2) Wieczorem odpoczywa w stajni, 

bo od wielu dni 

ciężko pracuje 

na swojej wsi. (koń) 

 

 

 

3) Mieszka w chlewiku 

i głośno kwiczy: kwiku, kwiku. (świnia) 
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4) Znosi jajka 

i, choć nie szczerozłote, 

to właśnie do niej idziesz, 

gdy na jajecznicę masz ochotę. (kura) 

 

5) To od niej mamy mleko, 

i choć do pięknej jej daleko, 

to nie tylko liczne łaty to sprawiają, 

że gospodarze duży pożytek z niej mają. (krowa) 

 

 

 

 Układanie puzzli przedstawiających krajobrazy wsi wiosną. 

Będzie nam potrzebny: Obrazek z wcześniejszego zadania. Obrazek 

przedstawiający krajobrazy wsi wiosną podzielony na 3–4 części oraz drugi w 

całości na wzór (lub gotowe puzzle). 
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Dziecko indywidualnie, przy stoliku , układa puzzle i mówi, co się na nich 

znajduje. 

 Śpiewanie piosenki ,,Wiosna na wsi”. 

Będzie nam potrzebne: Nagranie piosenki ,,Wiosna na wsi"(Z poprzednich dni) 

Dziecko śpiewa piosenkę razem z rodzicem . 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci 

 


