
Temat kompleksowy 12.04.2021- 16.04.2021 

                    Zwierzęta na wsi 
 

Poniedziałek 12.04.2021 

 

1.Posłuchaj wiersza Na wsi i odpowiedz na pytania pod tekstem 
 

Po podwórku chodzą kurki,      

Bardzo ostre ich pazurki.  

Każda w ziemi czegoś szuka! 

 

 Dalej w głębi jest sadzawka, 

Wokół niej zielona trawka, 

Pędzą po niej oszalałe, 

Hałaśliwe gąski białe. 

 



 

 A w zagrodzie małe świnki, 

Wesolutkie mają minki, 

Wciąż biegają, pochrumkują, 

Widać dobrze się tu czują. 

 

 

Środkiem dumnie sunie krowa, 

Na pastwisko iść gotowa, 

Bo na wieczór każdy czeka, 

Żeby dała dużo mleka. 

 

 

 



Jeszcze w stajni stoją konie, 

Gospodarze dbają o nie, 

Karmią, czyszczą i siodłają, 

Leśne ścieżki objeżdżają. 

 

 

Ale, najważniejsze w tym rejonie, 

Nie są krowy ani konie, 

Tylko wierny piesek Burek, 

Władca wiejskich podwórek! 

 

 

 



A teraz odpowiedz na pytania 

1.Kto chodzi po podwórku? 

2. Czego szukają kurki? 

3.Kto pędzi po zielonej trawce? 

4.Jakie zwierzęta są w zagrodzie? 

5. Jakie zwierzę chce iść na pastwisko? 

6.Jakie zwierzę daje mleko? 

7.O kogo gospodarze dbają w stajni? 

8. Kim jest Burek? 

 

2. Wierszyk logopedyczny W zagrodzie Małgosi 

 Naśladuj dźwięki, jakie wydają zwierzęta występujące w wierszyku. Wymień trzy  

inne zwierzęta i naśladuj ich głosy.  

 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi  

Każde zwierzątko o jedzenie prosi.  

Piesek szczeka: HAU, HAU, HAU,  

Kotek miauczy: MIAU, MIAU, MIAU,  

Kura gdacze; KOD, KO, DA  

Kaczka kwacze: KWA, KWA, KWA.  

Gąska gęga: GĘ, GĘ, GĘ  

Ona też chce najeść się.  

Owca beczy: BE, BE, BE,  

Koza muczy: ME, ME, ME, 

 Indor gulgocze: GU, GU, GU  

Krowa ryczy: MU, MU, MU,  

Konik parska: PRR, PRR, PRR  



A pies warczy: WRR, WRR, WRR.  

I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da.  

 

3.Karta pracy nr 41 Razem bawimy się, cz.3 

4. Spójrz na obrazki poniżej, znajdź różnice między górnym i dolnym 

obrazkiem. Opowiedz o nich rodzicowi.



 

 

 



Wtorek 13.04.2021 

 

1.Posłuchaj piosenki Na wiejskim podwórku 

 

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

 

1.Na podwórku już o świcie zamieszanie, rwetes, krzyki,  

pokłóciły się koguty, kaczki, gęsi i indyki. 

 

            Ref.: Kwa, kwa, kwa, kwa, gę, gę, gę, gę!  

                    Gul, gul, gul, gul, kukuryku!  

                    Kwa, kwa, gę, gę, kukuryku!  

                    O co tyle krzyku?  

2. Krowa muczy, świnki kwiczą, piesek szczeka: hał, hał, hał, hał.  

  Owce beczą, kozy meczą, w stajni koń rży: ihahaa!  

         Ref .Kwa, kwa. kwa….. 

3. Gospodyni rano wstała, daje paszę, ziarno sypie, 

 

więc przez chwilę na podwórku będzie troszkę, troszkę ciszej.  

       Ref. Kwa, kwa, kwa… 

 

2. Posłuchaj w jaki sposób produkowane jest mleko. 

 Wiosną, latem i jesienią, na wiejskiej łące, którą nazywamy pastwiskiem, pasą się krowy. W 

ich wymionach powstaje mleko. Na noc krowy wracają do obory. Codziennie rano i 

wieczorem gospodarz przystępuje do dojenia krów. Kiedyś robił to ręcznie i nie było to łatwe 

zadanie. Dzisiaj ma elektryczne dojarki, które ułatwiają mu pracę. Ściągają mleko z wymion 

krowy i rurkami odprowadzają je do przygotowanych wcześniej dużych pojemników. 

Pojemniki z mlekiem jadą do mleczarni. Tam odbywa się pewien tajemniczy proces. 

PASTERYZACJA. Gdy się ten proces zakończy, mleko jest rozlewane do takich opakowań, 

w których możemy je potem kupować. W mleczarni po obróbce mleka powstają też inne 

produkty, takie jak kefiry, jogurty i sery. Teraz następuje załadunek mleka i transport do 

sklepów. Tam sprzedawca ustawia mleko na półkach, gdzie każdy kupujący może je łatwo 

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


znaleźć.  

https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJCik  film Jak produkowane jest mleko  

 

 

 

                                       

2. Historyjka obrazkowa Jak powstaje mleko  

Przyjrzyj się obrazkom. Powiedz jaka jest kolejność obrazków i opowiedz, w jaki sposób 

mleko trafia na nasz stół. Sprawdź razem z rodzicami, jakie produkty mleczne macie w 

lodówce. 

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


 
3.Karta pracy nr 42 Razem bawimy się cz.3 



Środa 14.04.2021  

 

1. Spacer małej świnki - bajka logopedyczna autorstwa Ireny Daniel   

Na wiejskim podwórku mieszkała mała świnka – Chrumoczka (naśladujemy odgłos świnki). 

Była ona bardzo ciekawa wszystkiego, co się wokół niej dzieje (otwieramy szeroko buzię i 

językiem oblizujemy wargę górną i dolną, robiąc koło), dlatego też postanowiła sprawdzić, co 

robią inne zwierzątka i wybrała się na spacer.  

Na łące spotkała krowę, która jadła smaczną trawę (naśladujemy ryk krowy i ruszamy ustami, 

tak jakbyśmy coś przeżuwali). Niedaleko krowy, na polanie, hasał koń Siwek razem ze swoim 

małym źrebaczkiem (kląskamy, jak konie). Świnka przywitała się ze zwierzątkami i poszła 

dalej, kiedy doszła do lasu, usłyszała wołanie sowy (naśladujemy sowę u-hu-u-hu). Zdziwiła 

się, bo przecież sowy w dzień śpią, jednak ta powiedziała jej, że obudził ją dźwięk wozu 

strażackiego, który jechał w stronę podwórka świnki (na przemian rozciągamy wargi i-o-i-o, 

można głośno –potem coraz ciszej).  

Chrumoczka bardzo się wystraszyła i pobiegła do swojego domu (dyszymy jak w trakcie 

męczącego biegu, wysuwamy język, otwieramy usta). Kiedy świnka dobiegła na miejsce 

okazało się, że strażacy gasili pożar kurnika, biedne kurki rozbiegły się po całym podwórku, 

głośno gdacząc (naśladujemy kurki ko-ko), a gospodarz pędził za nimi, usiłując je wszystkie 

policzyć (otwieramy buzię i liczymy języczkiem wszystkie zęby u góry i na dole). Na szczęście 

wszystko dobrze się skończyło, wszystkie kury się znalazły.  

Gospodarz podziękował strażakom za pomoc, a jego córka przesłała na pożegnanie buziaki 

(cmokamy, ściągając mocno wargi). Chrumoczka była taka zmęczona, że położyła się w 

swojej ulubionej kałuży i zasnęła, głośno chrapiąc (otwieramy usta i chrapiemy).  

2.  Zabawa rozwijająca spostrzegawczość Szukanie i zgadywanie  

Wskaż obiekt, który oboje widzicie, i powiedz: "Widzę coś i to jest..." Można przedmiot 

określić według koloru i kształtu, mówiąc np.: "Widzę coś okrągłego i niebieskiego". Można 

podpowiedzieć,np. na jaką głoskę zaczyna się przedmiot. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie 

o jakim przedmiocie myśli rodzic. Oczywiście możecie zamienić się rolami i tym razem to 

dziecko określa przedmiot, który widzi.  

3. Zajęcia matematyczne – rozwijanie myślenia matematycznego; 

kształtowanie pojęć: para, taki sam i wdrażanie do posługiwania się nimi. 

Wyciągnij pudło z klockami i spróbuj posegregować klocki, np. wg koloru, wg wielkości, wg 

kształtu. Jak jeszcze można posegregować Twoje klocki? A teraz przypomnij sobie co 

oznacza pojęcia para. Tak, para to 2 elementy. Ustaw teraz klocki w parach, tak jak dzieci w 

przedszkolu. A teraz ustaw klocki w szeregu. Znajdź kilka takich samych klocków. 

Czy masz w domu pary jakichś przedmiotów?  

4.Karta pracy nr 43 Razem bawimy się, cz.3 



Czwartek 15.04.2021 
 

1. Praca plastyczna Na wiejskim podwórku- zastanów się, jakie materiały 

masz pod ręką i wybierz pracę, którą chcesz wykonać. A może masz ciekawszy 

pomysł? 

 

    

 



 

 



 

 

2. Zabawa Co się zmieniło? 

Na początku zabawy układamy kilka zabawek na stole, jedna obok drugiej, dziecko podaje 

ich nazwę. Następnie stara się zapamiętać, jakie zabawki/przedmioty znajdują się przed nim i 

jak są ustawione. Rodzic prosi, aby dziecko odwróciło się tyłem. Zmienia w tym czasie 

ustawienie zabawek lub chowa jedno z nich. Dziecko odgaduje, jakiego przedmiotu zabrakło 

lub co zmieniło się w ich ustawieniu.  

3. Zabawa z rymami Dopowiedz i zrób 
 

Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiada dziecko. Dziecko 

wykonuje czynność, o której jest mowa w zdaniu. 

 

Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 

Powiedz: króliczki i nadmij … policzki.  

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka. 

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy. 

 

4.Karta pracy nr 44 Razem bawimy się, cz.3 

 

 

 

 



Piątek 16.04.2021 

1.Gimnastyka w tanecznej formie- zapraszamy do zabawy! 

https://youtu.be/wbtauENJlzg 

2. Karta pracy nr 45 Razem bawimy się cz.3 

3. Wierszyk logopedyczny Kurnik z grzędą – jakie dźwięki wydają 

wymienione w wierszyku zwierzęta? Narysuj ilustrację do wierszyka.  

Na podwórzu dziś zebranie,  

Są panowie i są panie. 

Wszyscy radzić dzisiaj będą,  

czy budować kurnik z grzędą.  

Kaczki kwaczą: kwa kwa kwa, 

 Zbudujemy go raz – dwa.  

Świnki kwiczą: kwi kwi kwi, 

 Zbudujemy kurnik w mig! 

 Konik na to: I–ha–ha, i-ha-ha,  

Ja stajenkę swoją mam.  

Po co więc budować coś, 

Czy przybędzie do nas gość?  

-Nie bądź taki, gę – gę – gę – 

 Zagęgała tłusta gęś. 

-Dzisiaj kury tu przybędą, 

 musi być ten kurnik z grzędą! 

 Kaczki znowu: kwa kwa kwa,  

Zbudujemy go raz – dwa. 

 Świnki kwiczą: kwi kwi kwi  

https://youtu.be/wbtauENJlzg


Czy w kurniku będą drzwi?  

Konik na to: I–ha-ha, i-ha-ha,  

Koń najwięcej siły ma. 

Jeśli kury tu przybędą, 

Będzie kurnik z piękną grzędą.  

Tak zwierzęta zbudowały 

Dla kur z grzędą kurnik mały.  

Kury na to: ko ko ko, 

Piękny dom, nie ma co! 

Do środeczka zapraszamy,  

Poczęstunek dla was mamy.  

Kaczki kwaczą: kwa kwa kwa, 

 Zjemy ziarno tak tak tak.  

Świnki kwiczą: kwi kwi kwi,  

My mieszankę zjemy w mig! 

 Konik woła: i-ha-ha, i-ha-ha,  

Ja na proso chętkę mam! 

Gąska na to: gę gę gę, 

Ja na trawkę też mam chęć.  

Kurki gdaczą: ko ko ko, 

Każdy z was to miły gość!  

 

 

 

 



4. Posłuchaj i postaraj się zapamiętać jak najwięcej zwierząt, których 

odgłosów wysłuchałeś. 

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

 

5. Zagadki – o jakim zwierzęciu mowa? 
Kiedy pędzę, galopuję, 

 powiew wiatru w nozdrzach czuję 
Jeśli cukru kostkę dasz,  

miejsce na mym grzbiecie masz.   ( koń) 

 

Czarne, białe i łaciate,  

spotkasz je na łące latem, 

nikt przed nimi nie ucieka,  

dać Ci mogą dużo mleka. (krowy) 

 

Co to za damy żyją w chlewiku? 

Grube, różowe, jest ich bez liku. 

Małe oczka, krótkie ryjki mają 

i zawsze chrum, chrum, chrumkają ( świnki) 

 

Dość nerwowe jestem zwierzę, 

jeśli na łące nie leżę. 

Walczę z toreadorami, 

a ciosy zadaję rogami. ( byk) 

 

Nie na polu, nie pod miedzą, 

lecz na hali trawkę jedzą. 

Wełniane kubraczki mają, 

wełnę na sweterki dają. (owce) 

 

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


Dumny bardzo jest z ogona, 

chociaż pawia nie pokona. 

Nocuje zawsze w kurniku, 

rankiem pieje "Kukuryku!". ( kogut) 

 

Wytworny jest niebywale, 

czerwone nosi korale. 

Gdy na drodze mu ktoś stanie, 

to usłyszysz ... gulgotanie. ( indyk) 

 

Nie czuj przy niej żadnej trwogi, 

choć kopyta ma i rogi. 

Jej braciszka dobrze znasz, 

to Matołek słynny nasz. (koza) 

 

Siedzi na grzędzie w kurniku 

i nie woła kukuryku. 

O pisklęta swoje dba, 

gdy dasz ziarno, jajo da (kura) 

 

Może być dzika, może też domowa. 

Z jej miękkich piórek jest kołdra puchowa. (gęś) 

 

Życzymy przyjemnej zabawy i serdecznie pozdrawiamy wszystkie Motylki 

                                                         Pani Ewelina i Justyna 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


