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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 17.04.2020 r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: W wiejskiej zagrodzie 

 

1. Rozmowa inspirowana wierszem E. Stadtmüller „Śniadanie”. 

Rozpoznawanie głosów zwierząt z wiejskiego podwórka. Nagrania głosów 

zwierząt z wiejskiego podwórka pozyskane przez rodzica, który włącza 

nagrania. Dziecko nazywa rozpoznane zwierzęta.  

Obrazek przedstawiający produkty w kartach pracy nr 66 – 67. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=68 

„Jedźmy na wieś – daję słowo, 

że tam można podjeść zdrowo. 

Już od rana białą rzeką 

wyśmienite płynie mleko. 

Płynie do nas wprost od krowy, 

serek z niego będzie zdrowy. 

Kura chwali się od rana: 

– Zniosłam jajko, proszę pana! 

Proszę spojrzeć – to nie bajka. 

Wprost od kury są te jajka! 

Jeszcze tylko kromka chleba 

i do szczęścia nic nie trzeba.” 

 

Dziecko: 

 odpowiada na pytania, m.in.: Dlaczego autor wiersza zachęca do wyjazdu 

na wieś? Czym chwaliła się kura? Jakie jeszcze inne zwierzęta można spotkać 

na wiejskim podwórku?  

 określa znaczenie zwierząt dla człowieka, 

 rysuje po śladach, koloruje rysunki, 

 nazywa czynności i narzędzia używane do pracy, 

 nazywa zwierzęta i produkty. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=68


2 
 

2. Makieta „W wiejskiej zagrodzie”. 

Dziecko otrzymuje do wykorzystania przy wykonaniu makiety m.in.: plastelinę, 

tekturę lub sztywny karton, bibuły: zieloną i niebieską, nożyczki, klej, papier 

kolorowy, postacie zwierząt wykonane w dniu wczorajszym. Dziecko okleja 

tekturę zieloną bibuły. Zastanawia się, w którym miejscu umieścić zwierzęta, 

wykonuje inne potrzebne elementy wiejskiego podwórka, np. staw dla kaczek, 

płot, kwiaty.  

3. Rozwiązywanie zadań matematycznych – obliczanie wyników: 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=70 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

W kartach pracy nr 68-69. 

 liczenie elementów obrazka, zwierząt, ptaków, określanie których 

zwierząt jest więcej i o ile, 

 określanie położenia zwierząt w przestrzeni, stosowanie określeń: przed, 

za, na, obok, z przodu, z tyłu, 

 sprawdzanie  zgodności elementów ilustracji z treścią wiersza, 

 nauka na pamięć wiersza J. Porazińskiej „Wiejska zagroda” (dla chętnych 

dzieci), 

 określenie położenia owieczek od zagrody (najbliżej, najdalej), 

 kolorowanie ilustracji, owieczek według wzoru. 

 

4. Słuchanie piosenki „Zwierzęta na wsi” - 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw 

Podsumowanie wiadomości na temat zwierząt na wsi i ich odgłosów. Zabawa  

z piosenką, czytanie napisów i naśladowanie odgłosów zwierząt. 

 

5. Taniec z piórkami – obserwowanie i naśladowanie gestów (werbalizacja 

spostrzeżeń).  

Nagranie muzyki w rytmie walca, po dwa sztuczne piórka dla dziecka i rodzica. 

Rodzic włącza nagranie dowolnej muzyki w rytmie walca. Trzymając w każdej 

dłoni kolorowe piórko, pokazuje dziecku różne taneczne ruchy. Dziecko je 

naśladuje. Na zakończenie tańca masują piórkiem swoje przedramiona, dłonie, 

policzki i nos – nie tylko swoje! 

Powodzenia!  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=70
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw

