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„Czy znasz te zwierzęta?”

W tym tygodniu będziemy realizować blok tematyczny „Na wiejskim

podwórku”. Oto kilka propozycji zabaw i aktywności dla naszych

„Żabek”. Serdecznie zapraszam!!! 

1. Na początek zapraszam do zabawy słuchowej pt. „Jakie to zwierzę?”. Proszę, aby włączyć 

dziecku odgłosy zwierząt

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE&ab 

Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, do jakiego zwierzątka wiejskiego należy usłyszany głos.

2. Wysłuchaj wiersza S. Kraszewskiego pt. „Na wiejskim podwórku”. Prosimy, aby dziecko 

zwróciło uwagę na nazwy zwierząt mieszkających na wsi oraz ich młodych. Pomocne w wierszu 

będą ilustracje zwierząt zamieszczone w pliku. 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE&ab


Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Klacz – brązowe źrebiątko. 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Klacz – brązowe źrebiątko. 

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 robić mamy?” 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowę – łaciate cielątko, 

Kozę – rogate koźlątko, 

Owcę – kudłate jagniątko, 

Świnkę – różowe prosiątko, 

Kurkę – pierzaste kurczątko, 

Gąskę – puchate gąsiątko, 

Kaczkę – płetwiaste kaczątko, 

Klacz – brązowe źrebiątko. 

Znalazło mamę każde dzieciątko.

Po wysłuchaniu wiersza proszę, aby dzieci spróbowały odpowiedzieć na pytania: 

 Jakie zwierzęta występowały w wierszu? 

 Co przydarzyło się zwierzętom? 



 Dlaczego pogubiły się dzieci? 

 Jak myślicie, co czuły wtedy mamy? 

 Jak skończyła się ta przygoda? 

3. Teraz zaprasza do wspólnej zabawy tanecznej „Kaczuszki”. Dziecko i rodzic wykonują 

tradycyjne ruchy do muzyki.

(31) Mini Disco - Kaczuszki - YouTube 

4. Na zakończenie praca plastyczna „Na wiejskim podwórku” – rysowanie kredkami. Proszę, aby 

dziecko narysowało wybrane zwierzęta mieszkające na wsi. Drodzy rodzice zwróćcie uwagę na 

właściwy dobór kolorystyki oraz rozmieszczenie pracy na całej kartce papieru.

Chętne przedszkolaki zapraszam w wolnym czasie do stemplowania

zwierzątek wiejskich, śmiało można użyć plasteliny lub stemplować

palcem zamoczonym w farbie ( karty pracy dostępne w pliku)

Pozdrawiam i ściskam mocno!!!

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94

