
Temat kompleksowy: ZWIERZĘTA NA WSI 

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020 

GIMNASTYKA PORANNA 

Jeden raz klaśnij głośno, 

Jeden raz ugnij nogi. 

Spróbuj dotknąć sufitu, 

a teraz podłogi. 

Tu jest ręka, a tu noga. 

Tutaj sufit, tu podłoga… 

 

OPOWIADANIE 

Babcia i dziadek Marty mieszkają na wsi. Zajmują się hodowlą krów. Krowy 

mieszkają w oborze, która codziennie jest sprzątana. Ściany wyłożone kaflami, 

każdego dnia są myte i spłukiwane ciepłą wodą. Krowy muszą być czyste  

i zdrowe. Często odwiedza je pan weterynarz i sprawdza czy nic im nie dolega. 

Mleko, które dają przez cały rok jest bardzo zdrowe. Krowy dojone są każdego 

dnia. Można to robić ręcznie lub przy pomocy elektrycznej dojarki. Następnie  

w specjalnych pojemnikach, zwanych cysternami, mleko wiezie się do 

mleczarni. Tam zostaje dokładnie zbadane czy nie zawiera bakterii, które mogą 

wywołać choroby. Mleko szybko się psuje, dlatego musi być szybko 

przetworzone. Otrzymuje się z niego: jogurty, sery, mleko w proszku, kefiry, 

lody, śmietanę, masło, maślankę. Część rozlewa się do butelek i kartonów. 

Gotowe produkty rozwożone są do sklepów. 

 

 
 



 

 

 



 

      



„KROWA I MUCHA” – ćwiczenia usprawniające narządy mowy w oparciu o 

wiersz Patrycji Siewiera – Kozłowskiej. 

( Dzieci słuchają wiersza i wykonują polecenia dźwiękonaśladowcze.)  

 

Była sobie krowa mała, Która pożuć trawkę chciała. Trawka świeża i zielona, 

Krówka jest nią zachwycona! Najpierw wącha, (wdech przez nos)  

Później wzdycha (wydech przez usta z głośnym westchnieniem: aaaach!)  

A nad trawką mucha bzyka. (bzzzzzzzz – zęby złączone)  

Żuje krówka swoją trawkę, (okrężne ruchy żuchwą)  

Myśli: chyba zjem dokładkę! Lecz te myśli jej przerywa Mucha, która ciągle 

bzyka. (bzzzzzz – zęby złączone, wargi rozciągnięte)  

Krowa – pac – ogonem muchę, (klaśnięcie i wymówienie słowa pac)  

Mucha–brzęczy wciąż nad uchem! (bzzzzzz - zęby złączone, wargi rozciągnięte) 

Tak dzień cały się bawiły, Aż opadły całkiem z siły!  

 

Burza mózgów: CO OTRZYMUJEMY Z MLEKA?  

(dzieci wymieniają znane im produkty mleczne). 

 

Filmik: SKĄD SIĘ BIERZE MLEKO? 

https://youtu.be/oj1mHoVIjk4 

ZAGADKI: 

To jest biały napój, smaczny, bardzo zdrowy.  

Dostajemy go w prezencie od łaciatej krowy. (mleko) 

 

Zwykle bywa w sklepie, w kostkach sprzedawane.  

Będzie nim pieczywo w mig posmarowane. (masło) 

 

Może być żółty, biały, topiony lub pleśniowy,  

ale zawsze jest pyszny i bardzo zdrowy. (sery) 

 

Zimny, kwaśny, zawsze pysznie smakuje,  

gdy nim do ziemniaczków mama nas częstuje. (kefir) 

 

Owocowy, waniliowy może być też czekoladowy.  

Wszystkie dzieci go kochają i łyżeczką zajadają. (jogurt) 

 

 

 

https://youtu.be/oj1mHoVIjk4


Degustacja: „CO TAK SMAKUJE, PACHNIE I WYGLĄDA ?”  

 

Dzieci zamykają oczy, próbują za pomocą zmysłów dotyku, smaku i zapachu 

rozpoznać produkty mleczne. Wąchają je, smakują i dotykają , np. jogurtu 

naturalnego i owocowego, sera białego, sera żółtego, śmietany i nazywają je. 

Określanie smaków, np. jabłkowy, truskawkowy, jagodowy.  

 

 

Tytuł piosenki: „KRÓWKA MU” Śpiewające Brzdące 

https://youtu.be/hMl74Mm6tgU  

1. Na polanie krówka stoi, 

Pan gospodarz krówkę doi, 

Białe mleko z krówki płynie, 

Krówka ma wesołą minę. Muuu... 

 

2. No, a z mleka jest maślanka, 

Masło, serek i śmietanka, 

No i można oprócz tego, 

Wypić także samo mleko. Muuu... 

 

3. Chociaż krówka ma dwa rogi 

I łaciate oba boki, 

To szanować krówkę trzeba, 

Bo nam daje dużo mleka. Muuu... 

 

4. My dla krówki też coś mamy, 

Mlecznych zębów uśmiech cały, 

Szklanki z mlekiem szykujemy, 

Za jej zdrowie wypijemy. Muuu... 

Zabawa: „SKOJARZENIA” 

Zacznij zabawę mówiąc dowolne słowo, np. „krowa”. Następnie dziecko mówi 

słowo kojarzące się z tym, co powiedziałeś, np. „trawa”. Twoim zadaniem jest 

znalezienie skojarzenia do „trawy”. Taka zabawa może trwać w 

nieskończoność. 

https://youtu.be/hMl74Mm6tgU


PRACA PALSTYCZNA Z KÓŁ: „KRÓWKA” 

 

 

  



 

 



WIERSZ  „TYLKO NIC NIE MÓWCIE KROWIE” 

Nabiał- produkt smaczny zdrowy. 

Dostajemy go od krowy. Tylko nic nie mówcie krowie! 

Jak się krowa o tym dowie, to się jej przewróci w głowie 

I gotowa narozrabiać… I przestanie nabiał dawać, 

Czyli: masło, mleko, sery 

I śmietankę na desery! 

No i jajka. Co ja baję? 

Przecież jajka kura daje. 

Tylko nic nie mówcie kurze! 

Niech je znosi jak najdłużej! 

Bo jak o tym się rozgłosi… 

To przestanie jajka znosić. 

 

https://youtu.be/QPqALIknKwY 

Tytuł piosenki: „GDACZE KURA: KO KO KO”  Śpiewające Brzdące  

Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze, 

Ciągle gdacze, 

A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, 

W górę skacze, 

Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, 

Hałasuje, 

I się niczym, ani nikim nie przejmuje, 

Nie przejmuje. 

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, 

W nocy ko, ko, ko, ko, 

Przez dzień cały ko, ko, ko, 

Ciągle ko, ko, ko, ko, 

Tylko ko, ko, ko, ko, 

Na okrągło ko, ko, ko! 

Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, 

Nie zamyka, 

Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, 

Swe zatyka, 

Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, 

Denerwuje, 

Więc na karę kura za to zasługuje, 

Zasługuje. 

https://youtu.be/QPqALIknKwY


 



WTOREK 21.04.2020 

„Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował”   H. Bechlerowa 

 To jest Filik – kotek bury.  

Ma wąsiki i pazury.  

Dobry jest ten kotek Filik:  

chce, by wszyscy mleko pili.  

Stanął Filik przy kurniku. 

 

 

Czy chcesz mleka, koguciku? 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-Uzlvj5-l3N8/Wv9QfXXzU1I/AAAAAAAAA1Q/GFBVGU2yZWgiy1cXmaNoIkvKid7aZFJfACLcBGAs/s1600/Przechwytywanie.PNG
https://3.bp.blogspot.com/-JShrSYDC-Zk/Wv9Oe5OqHfI/AAAAAAAAA0k/q_5LMrz9K70fL_RIB_63WgJc0FcRbdmiQCLcBGAs/s1600/10.PNG


Lecz kogucik z kurką czarną 

na śniadanie jedli ziarno.  

Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił. 

 

 Filik: Lubisz mleko? 

Nie, ja rano smaczny owies jem i siano. 

 

 Do królika kotek podszedł.  

Pij, pij mleczko, bardzo proszę! 

 Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu,  

chrupu – gryzł marchewkę.  

Przed gołąbkiem Filik staje,  

słodkie mleko mu podaje. 

https://3.bp.blogspot.com/-nOFKlSsrv6g/Wv9On85S5FI/AAAAAAAAA0o/WOoUuesH6tk3miS54Od5rDYuxIBivXOUgCLcBGAs/s1600/21.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-7behK8uEpC0/XoZ8MfWlctI/AAAAAAAATAM/qGlBQNyMDvcUqtYL2hzdzDTb7vR_GXvGwCLcBGAsYHQ/s1600/kr%C3%B3lik+.png


 

 

Wypij mleczko sam, Filiku,  

ja mam groszek w gołębniku. 

Więc do krówki poszedł kotek. 

Czy na mleko masz ochotę? 

 

 

Nie, Filiku, bo ja przecież  

jem zieloną trawkę w lecie. 

Koło furtki kózka biała  

także mleka pić nie chciała. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Qiva1Kdk5O8/XoZ6x9sHN2I/AAAAAAAAS_8/-Gan1FN7IyMnBdJ8FGfEz0F47WJXL3lfwCLcBGAsYHQ/s1600/kotek+i+go%C5%82obek.png
https://1.bp.blogspot.com/-oQVdpb1Pn98/XoZ8R8yyuZI/AAAAAAAATAQ/ciJdTEKtR_IqwlhqDkS7HwF3bobYKLDiACLcBGAsYHQ/s1600/krowa.png


 

Zabierz sobie, kotku, dzbanek!  

Ja jem liście kapuściane. 

Poszedł kotek do motyla  

i dzbanuszek mu nachyla.  

 

 Ale motyl tam na łące  

pije z kwiatka sok pachnący. 

Teraz kotek mleko niesie 

do wiewiórki w ciemnym lesie. 

Na sosence wiewióreczka gryzie orzech, 

nie chce mleczka. 

https://1.bp.blogspot.com/-tTjY-gDOFvI/XoZ7A74jmVI/AAAAAAAATAA/awZPTvfUJDQTrKQAAIiDLiBtmpTxlv2cQCLcBGAsYHQ/s1600/13.PNG
https://2.bp.blogspot.com/-xjTeSGuKaPo/Wv9P2QqpYAI/AAAAAAAAA1I/tysJr-U0C5wUXF_k4-I9shI-8ZdmAsdiQCLcBGAs/s1600/11.png


 

Wraca kotek. Koło płotka  

na ścieżynce jeża spotkał. 

Jeżyk woła go z daleka. 

 

Bury kotku, daj mi mleka! 

O, bo jeże, tak jak kotki,  

bardzo lubią mleczko słodkie. 

  

Propozycje pytań do treści utworu: Jak miał na imię kotek? Czym kotek 

częstował zwierzęta? Co kogucik i kurka jedli na śniadanie? Co koń jadł rano? 

Co gryzł królik?....  

https://4.bp.blogspot.com/-Ao5IPosasN8/Wv9Qxxg_B4I/AAAAAAAAA1Y/Zfw4bfFnsl4K82n3gtMvcQApyXzFd-hhQCLcBGAs/s1600/14.PNG
https://3.bp.blogspot.com/-qwrtqmqiuYI/Wv9Q9PELVZI/AAAAAAAAA1c/YYhMMYwsrRkmGSmH-XfuZ8uVyNW1Gh_dQCEwYBhgL/s1600/15.PNG


Film z Filemonem: „Kwiecień plecień” OD BARANKA DO SWETERKA 

https://youtu.be/UYcc84Ne27Y 

https://youtu.be/UYcc84Ne27Y


 

 

 



 

 
 

Zagadki słuchowe: „ODGŁOSY ZWIERZĄT” 

https://youtu.be/vQbS0Dm0CjA  

 

WIERSZ: ,W GOSPODARSTWIE” T.M. MASSALSKA 

Z zabawami ortofonicznymi (dziecko naśladuje sposób poruszania się 

zwierzątka oraz jego odgłosy).  

 

Pieje kogut już od świtu; 

- Kukuryku! Kukuryku! 

Kura do kurczaków żwawo 

Gdacze: - ko ko. W lewo! 

Gdacze: -ko ko. W prawo! 

Kaczka kwacze: - Kwa! Kwa! Kwa! 

Trzy kaczątka dziobem pcha. 

Krowa muczy: - Mu! Mu! Mu! 

Aż po prostu brak jej tchu. 

Koń opędza się od much. 

I rży głośno: - Iha ha. Jestem zuch! 

Świnka chrumka: - Chrum! Chrum! Chrum! 

Co za hałas! Co za szum! 

Kot cichutko miauczy: - Miau! 

A pies szczeka: - Hau! Hau! Hau! 

 

 

Zagadki wzrokowe: „KSZTAŁTY ZWIERZĄT” 

https://youtu.be/B3GWjOfgEDs  

 

 
 

https://youtu.be/_6rC9IPkeEM 

Śpiewające Brzdące - piosenka: „Kocia dobranocka” 

 

 

https://youtu.be/vQbS0Dm0CjA
https://youtu.be/B3GWjOfgEDs
https://youtu.be/_6rC9IPkeEM


 



 ŚRODA  22.04.2020 

https://youtu.be/KKEtZmPxlQ4 gimnastyka: „Poruszamy się jak zwierzęta”  

"NA WIEJSKIM PODWÓRKU" BAJKA TERAPEUTYCZNA TATIANY 

JANKIEWICZ 
Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na pięknej polanie 

otoczonej dębami znajdowała się wioska, a na jej skraju małe podwórko, na 

którym mieszkały zwierzęta. Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, 

różowe świnki, brodate kózki, żółte kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. 

Życie tam płynęło spokojnie, a zwierzątka żyły w wielkiej przyjaźni. Całe dnie 

spędzały na zabawach, figlach i psotach. Były dla siebie miłe, dobre i uczynne, 

często mówiły proszę, przepraszam, dziękuję. Wszystkie zwierzęta bardzo się 

lubiły i pomagały sobie w trudnych chwilach. Zwierzątka dbały o swój wiejski 

ogródek, w którym rosły piękne, kolorowe kwiaty. Codziennie troszczyły się o 

nie, podlewały je, a one odwdzięczały się kolorami, jak tęcza i cudownym 

zapachem. I tak mijał dzień za dniem, miesiąc za miesiącem… 

Pewnego dnia stało się coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła się 

ZŁOŚĆ. Niespostrzeżenie zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. 

Szeptała zwierzątkom niemiłe słówka, namawiała do kłótni. Od tego czasu na 

podwórku zapanował bałagan i hałas. Zwierzęta kłóciły się ze sobą – świnki 

wyzywały kózki, kaczki wyzywały kurki, a koniki podstawiały kopytka 

owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te przewracały się. Nie myślały o tym, że 

komuś może stać się krzywda. Zapominały o magicznych słowach. Nie potrafiły 

już bawić się razem, krzyczały na siebie, hałasowały i przestały uśmiechać się 

do siebie. Były dla siebie niemiłe, co bardzo cieszyło ZŁOŚĆ. Zwierzątka 

zapomniały również o swoim ogrodzie, o kwiatkach, pięknych jak tęcza, które 

powoli stawały się coraz brzydsze i już tak nie pachniały. 

Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po całym świecie i 

dotarła do dobrej, wiosennej wróżki, która postanowiła pomóc zwaśnionym 

zwierzętom. Zasmuciła się bardzo ujrzawszy ogródek pełen zwiędniętych 

kwiatów oraz wykrzywione od złości miny zwierzątek. Czarodziejka prosiła 

zwierzęta, by zmieniły swoje postępowanie, prosiła ZŁOŚĆ, by ta opuściła 

wiejskie podwórko i odeszła daleko, daleko. Ale ani zwierzątka, ani ZŁOŚĆ nie 

słuchały jej. Wtedy wróżka podarowała zwierzętom magiczne pudełko oraz 

poprosiła, by złapały w nie ZŁOŚĆ. Zwierzątka bardzo ucieszyły się z prezentu, 

ponieważ były już bardzo zmęczone ciągłymi kłótniami. Gdy ZŁOŚĆ spała, 

złapały ją i włożyły do pudełka. W pudełku Złość zamieniła się w coś miłego i 

przyjemnego, w coś, co pozwoliło zwierzętom zrozumieć, że o wiele 

przyjemniejsze jest życie w zgodzie, gdzie nie ma hałasu, kłótni i gdzie panuje 

przyjaźń… 

Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek… 

 

https://youtu.be/KKEtZmPxlQ4


Zabawa: PODRÓŻ DO KRAINY ZŁOŚCI, RADOŚCI, SMUTKU 

 

Dzieci ustawiają się w pociąg i jadą do krainy złości – tu ludzie chodzą 

obrażeni, źli, zagniewani, tupią nogami, krzyczą. Następnie pociąg rusza dalej i 

zatrzymuje się w krainie smutku – tu ludzie chodzą markotni, płaczą. Na koniec 

pociąg rusza do krainy radości – ludzie się cieszą, są pomocni wobec siebie, 

serdeczni. Po zabawie możemy porozmawiać z dzieckiem, co było 

charakterystyczne dla tych wycieczek i jak się z nimi czuło. Czy te emocje są 

naszą codziennością? Jak z nimi postępować? Jak się z nimi czujemy? Jak je 

wyrażamy? 

 

Zabawa: DOKOŃCZ ZDANIE 

Np. Jestem zły, gdy…; cieszę się, gdy…, jestem smutny, gdy… itd. 

 

WIERSZ: „POKŁÓCIŁY SIĘ ZWIERZĘTA” Edyta Matłosz 

 

Dnia pewnego na podwórku 

pokłóciły się zwierzęta 

o to kto ma dłuższą pamięć 

i kto dłużej z nich pamięta. 

Kura: Koo ko ko ko 

Kaczka: Kwaa kwa kwa kwa 

Baran: Beee 

Świnka: Kwik 

Kto z nas dłuższą pamięć ma? 

Pies zaszczekał: Hau hau hau 

Indyk zagulgotał: Guull 

a kot, który ciągle spał 

miaukną tylko cicho: miauu 

Nic z tej kłótni nie wynikło 

bo zwierzęta przez dzień cały, 

o co była awantura, 

wszystkie pozapominały... 

 

WYLICZANKA: „KTO SIĘ GNIEWA” 

Ze zbioru: „Pan Pierdziołka spadł ze stołka” 

Kto się gniewa, 

Niech się gniewa, 

Niech se przypnie nos do drzewa. 

Niech to drzewo  

Dotąd nosi, 

Aż się z nami nie przeprosi! 
 



 

ZABAWY MATEMATYCZNE: LICZENIE, ODEJMOWANIE 

https://youtu.be/9RCkR-cCUek   

„5 kaczuszek” Śpiewające Brzdące 

https://youtu.be/7ufvgExIldU    

„5 małych kaczątek” – odejmowanie po jednym 

https://youtu.be/0HV4QZ7y2DI  

„Krok za krokiem” - liczenie do 7 

 

WYLICZANKA: „HUK” 

Ze zbioru: „Pan Pierdziołka spadł ze stołka” 

Raz, dwa, trzy, na me wezwanie, 

A za czwartym niech tu stanie, 

A za piątym niech tu będzie.  

A za szóstym huknie wszędzie! 

 

 

WYLICZANKA: „JACEK MA” 

Ze zbioru: „Pan Pierdziołka spadł ze stołka” 

Raz, dwa – Jacek ma, 

Trzy, cztery – smaczne sery, 

Pięć, sześć – chciał je jeść, 

Siedem, osiem – spotkał Zosię, 

Dziewięć, dziesięć – schował w kieszeń! 

 

 

 

Policz: ILE JEST KRÓLIKÓW NA ZDJĘCIACH? 

https://youtu.be/7ufvgExIldU
https://youtu.be/7ufvgExIldU
https://youtu.be/0HV4QZ7y2DI


 

 



 

 



 

 

 



RYSOWANE WIERSZYKI (mówimy wierszyk i rysujemy) 

KOTEK 

Małe kółeczko, (rysujemy głowę), 

duże kółeczko(rysujemy tułów) 

jedno ucho, drugie ucho (rysujemy dwa trójkąciki) 

trzy wąsiki z lewej strony (rysujemy trzy wąsiki) 

trzy wąsiki z prawej strony(rysujemy trzy wąsiki) 

ogonek zakręcony (rysujemy ogonek) 

i jest kotek tyłem odkręcony. 

 

PIESEK 

 

Gdy połączę, dwa owale,  

zobacz, co mi tu powstanie. 

Dodam ucho, oczy, nos  

tutaj ogon w lekki skos. 

jeszcze łapki z kilku kresek.  

I już powstał ... grzeczny PIESEK. 

 

OWIECZKA 

 

Płynie młody obłoczek,  

ma ogonek jak loczek. 

Kopytka i łebek mały. 

Z obłoczka wyszła owieczka,  

puszysta jak poduszeczka. 

 

PROSIACZEK 

 

Kółeczko, ryjek, 2 kropeczki.  

buźka, oczka, 2 listeczki. 

i już prosiaczek gotowy! 

 

KÓZKA 

 

Pudełeczko.... ,  

4 nóżki, szyja, łebek i dwa różki.  

Oko, ogon, bródka...  

Teraz wiecie, że to- kózka! 

 



CZWARTEK  23.04.2020 

„NA WIEJSKIM PODWÓRKU”- ZMODYFIKOWANY WIERSZ 

KRASZEWSKIEGO. 

Dzieci starają się zapamiętać opis wyglądu zwierzątek i dopowiadają zdania. 

 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadziła swoje dzieciątko! 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

 

Wtem gospodarz konna furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?” 

 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Znalazło mamę każde dzieciątko! 

 

 

 

 



WIERSZ IWONY FABISZEWSKIEJ „DOMY ZWIERZĄT” 

 

W chlewiku mieszka świnka, korytko stoi tam, 

a w budzie siedzi piesek; nie lubi, gdy jest sam. 

W kurniku kury gdaczą, nocą na grzędach śpią, 

a konie stoją w stajniach i głośno czasem rżą. 

A krowy? Pewnie wiecie, obora to ich dom. 

Gdy wrócą już z pastwiska, tu muczą piosnkę swą. 

 

FILM: „GDZIE JA MIESZKAM?” 

https://youtu.be/1PD3jNhefUA 

 

ZABAWA DYDAKTYCZNA: „GDZIE – KTO MIESZKA?”  - SYLABY  

 

Rzucamy piłkę do dziecka i mówimy pierwszą sylabę lub dwie sylaby nazwy 

domu zwierzątka ze wsi np. o-bo- , a dziecko kończy wyraz i mówi -ra oraz 

mówi jakie zwierzątko tam mieszka. 

PIOSENKA: „KONIK” ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE 

https://youtu.be/wDP1D5L7vQk  

MASAŻYK Z WIERSZYKIEM "KONIK" 

 

Biega źrebaczek po łące 

(opukujemy plecy dziecka opuszkami palców) 

wąchając kwiatki pachnące. 

Tu rosną stokrotki,maki, 

a tu kolorowe bratki 

(poszczypujemy w różnych miejscach) 
Podchodzi klacz ,jego mama 

(kroczymy po plecach palcami) 

nosem go lekko dotyka. 

(lekko naciskamy jednym palcem) 
Konik do mamy się śmieje 

i dalej po łące bryka. 

(skoki nadgarstkami i palcami) 
Potem wieczorem w stajence 

do mamy tuli się blisko, 

(przytulamy się do dziecka) 
układa się do snu na sianie 

i chrapie jak wielkie konisko 

(naśladujemy chrapanie) 

https://youtu.be/1PD3jNhefUA
https://youtu.be/wDP1D5L7vQk


"KONIKI" 

 

Ruchy wykonywane do słów piosenki: „Koniki” z płyty „Gimnastyczne figle 

muzyczne” 

https://youtu.be/qjPRAGyeYJA  

Noga goni nogę 

Bujają koniki 

Stukają kopytka 

W rytm muzyki 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup 

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk 

Konik skacze sobie: hop, hop, hop 

Koniku w drogę! Wioooooooooooo! 

 

 

LABIRYNT  Z KULECZKĄ  

 

Można ZBUDOWAĆ z klocków lego i spróbować przeprowadzić na drugą 

stronę np.. myszkę (można wykorzystać małą kulkę) 

 

 

https://youtu.be/qjPRAGyeYJA


PRACE PLASTYCZNE ZWIERZĄT Z PAPIEROWEGO TALERZYKA 

 

 

 
 

 

 

 



PIĄTEK  24.04.2020 

„DZIEŃ DOBRY ZWIERZĄTKA” - ZABAWA FABULARYZOWANA 

USPRAWNIAJĄCA NARZĄDY MOWY 

 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury 

w kurniku na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po 

wewnętrznej stronie),  

krowa i koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do 

podniebienia miękkiego),  

a piesek w budzie (język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych 

zębów). 

Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i 

wysuwanie języka nie dotykając o zęby),  

rozejrzał się po podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, przy szeroko 

otwartych ustach),  

wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę)  

i głośno zapiał - kukuryku!! 

Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - ko!!  

Na śniadanie kurki zjadły ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu preparowanego 

wargami). 

Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!!  

Pobiegał w koło podwórka (usta szeroko otwarte, oblizywanie warg ruchem 

okrężnym).  

Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwanie szerokiego języka do 

brody). 

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!!  

Wypił mleczko z miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w 

kształcie miseczki). 

W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do 

przodu jak przy samogłosce u). 

Krowa zaryczała - muu, muu!! 



A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, kląskanie). 

A ty, co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (Dzień dobry). 

 

PIOSENKA: „STARY DONALD FARMĘ MIAŁ”  

https://youtu.be/KITSIpt5GzA  

 

„OSTATNIA SYLABA”- ZABAWA SŁOWNA 

Rzucamy piłkę do dziecka i mówimy pierwszą sylabę wyrazu związanego z 

omawianą tematyką, a dziecko kończy wyraz. 

Następnie mówimy ostatnią sylabę, a dziecko stara się powiedzieć pierwszą 

sylabę i słowo (np. mówimy - ra, a dziecko mówi: ku-ra) 

 „SYLABY NA OPAK”- ZABAWA SŁOWNA. ANALIZA I SYNTEZA 

WYRAZU. 

 

Turlamy piłkę do dziecka i podajemy wyraz związany z omawianą tematyką 

sylabizując go od tyłu. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, o jakie słowo chodzi. 

wa- kro ( krowa), nia- świ (świnia), ra-ku ( kura), czę-kur (kurczę), bię- źre 

(źrebię), lę- cie (cielę), nik- kur (kurnik), nia- staj (stajnia), to- bło (błoto), ko- 

mle (mleko), ko- jaj (jajko), no- sia (siano)... 

 

"KARMIMY KURKI” 

 

Przenoszenie za pomocą słomki, ziarenek papierowych z kartki na rysunek kury. 

 

ZAGADKI SŁOWNE O ZWIERZĘTACH: 

 

Chodzi po podwórku. 

Woła: „Kukuryku”, 

On i jego przyjaciele, 

Mieszkają w kurniku. (kogut) 

 

Bawię się w błocie 

Krzyczę: „Kwiku, kwiku”. 

Mieszkam w chlewiku. (świnia) 

 

https://youtu.be/KITSIpt5GzA


Często wołam: me, me, me. 

Czy ktoś wełnę moją chce? (owca) 

 

Ciężko pracuję na wsi cały dzień. 

Odpoczywam w stajni i nie 

jestem leń. (koń) 

 

Gdaczę sobie: ko, ko, ko. 

Na śniadanie dam ci jajko. (kura) 

 

Zawsze blisko krowy i ogonem 

miele, każdy już odgadnie, 

bo to przecież (ciele) 

 

Nad rzeczułką wartką, 

kto to drepce z dziatwą? 

Żółte nóżki ma. 

Gę, gę, gę, gę, ga!  (gęś) 

 

Tak cichutko chodzi, 

że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo 

boją się go myszy. (kot) 

 

Mieszka w chlewiku 

tłuścioszka znana. 

Przez ludzi na słoninkę 

i mięso chowana. (świnia) 

 

Dobre ma zwyczaje 

– ludziom mleko daje. (krowa) 

 

Za kości rzucone dziękuje ogonem.  

(pies) 

 

po podwórku sobie chodzi 

i kurczęta żółte wodzi.  ( kura) 

 

Mucząc woła gospodynię 

Bo to zwierzę z tego słynie, 



Że gdy muczy to oznacza - 

Gospodynię czeka praca. 

Mleko wnet do wiadra leci, 

By je piły wszystkie dzieci, 

Żeby każdy z Was był zdrowy 

A to mleko dają (krowy) 

 

Żółciutkie kuleczki 

Za kura się toczą. 

Kryją się pod skrzydła. 

Kiedy wroga zobaczą?   

(kurczęta) 

 

W każdej wsi jest taki budzik. 

Który co dzień budzi ludzi. 

Budzik chodzi, łapką grzebie. 

Choć nie czesze się, ma grzebień.(kogut) 

 

Szybko biega, rży i parska. 

Na śniadanie - owsa garstka. 

Potem w stajni grzecznie stoi. 

Czeka, aż go ktoś napoi. 

Ty odważnie podejdź doń, 

bo to jest po prostu (koń) 

Żółte, puszyste piórka, 

okrągłe, grube brzuszki, 

oczka jak dwa paciorki 

i płaskie krzywe nóżki. (kaczątko) 

 

 

WIERSZ PALUSZKOWY "DWIE ŚWINKI" 

 

Dwie małe, różowe świnki (podnieś palce wskazujące). 

Były bardzo głodne, jak to świnki (jak przy jedzeniu). 

Gdy gospodarz zawołał je zaraz popędziły (poruszaj palcami do przodu i tyłu). 

I z rozpędem do korytka z jedzeniem wskoczyły (skok rękoma). 

Dwie małe, różowe świnki (podnieś w górę palce). 

Chciały się bawić jak to świnki (wyginaj palce). 

Tarzały się w błocie calutki dzień (przekładaj ręce jedną na drugą). 

A wieczorem poszły spać do chlewiska (połóż ręce pod głowę). 



PRACE PLASTYCZNE Z ROLKI 

WYLICZANKA PALUSZKOWA Z PIESKAMI 

 

Wszystkie pieski spały (zaciskamy piąstki). 

Pierwszy obudził się ten mały (otwieramy mały paluszek). 

Mały obudził średniego, który spał obok niego (otwieramy drugi paluszek). 

Gdy średni już nie spał, to duży też przestał (otwieramy trzeci palec). 

Trzy pieski się bawiły, czwartego obudziły (otwieramy czwarty paluszek). 

Cztery pieski szczekały, piątemu spać nie dały (otwieramy kciuk i machamy całą 

dłonią). 

 

TOR PRZESZKÓD 

Nie znam dziecka, które nie uwielbiałoby toru przeszkód!  

Do jego wykonania wykorzystajcie to, co macie w domu.  

Mogą to być wielkie kartony przez środek, do których trzeba się przeczołgać, 

poduszki, po których trzeba skakać,  

butelki, które należy omijać  

czy krzesła, na które trzeba się wspina i pod którymi trzeba się czołgać!  

 

 



 
 

1=niebieski 2=brązowy 3=żółty 4=czerwony 5=biały 6=czarny 7=różowy 

 



 


