
Witajcie Krasnoludki! 

Data : 13.04 WTOREK  

Temat: Zwierzęta na wsi 

CELE OGÓLNE: : poznanie zwierząt żyjących na wsi; doskonalenie umiejętności klasyfikacji ze 

względu na jedną cechę; budowanie wiary we własne siły 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: bębenek / garnek, ilustracje zwierząt , plik muzyczny, KP2.19  

• Ćw. Poranne  

– „Wiosenny spacer” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dz. spaceruje przy dźwiękach dowolnej 

piosenki. Na sygnał R. (delikatne uderzenie opuszkami palców w garnek /bębenek)Dz. musi szybko 

schować się pod parasolem – podejść do R. • bębenek 

– „Zbieramy kwiaty” – ćwiczenia tułowia – skręty. Dz. stoi nogi lekko rozstawione na szerokość 

bioder. Naśladują zrywanie kwiatów – robią skłon raz w lewą, raz w prawą stronę, próbując 

dotknąć palcami obu rąk podłogi. 

– „Koniki na łące” – zabawa bieżna. R. gra na bębenku/ garnku  rytm do biegu lub marszu. W 

zależności  

od granej melodii dzieci-koniki biegają w różnych kierunkach, wysoko unosząc kolana (konie 

kłusują) lub maszerują, wysoko unosząc kolana (konie idą stępa). • garnek/ bębenek 

– „Chlup w błotko!” – zabawa z elementem podskoku. R. rozkłada na podłodze stare gazety/ kartki-

-kałuże błota. Dzieci-świnki maszerują przy dźwiękach piosenki. Gdy muzyka cichnie, wskakują 

obunóż do najbliższej obręczy. Zabawę powtarzamy wielokrotnie. • obręcze, dowolna piosenka 

„Wiosna w Błękitnej sukience”  

– „Wiosenny masażyk” – zabawa uspokajająca. Rysowanie na plecach proste wiosenne symbole: 

słońce,  

chmurę, trawę, deszcz. Po narysowaniu każdego obrazka R. prosi dzieci, by  Dz. zamknęło na chwilę 

oczy i zrobiły głęboki wdech nosem i wydech ustami. 

 

Kot Bazyli (fragment) 

Agnieszka Tyszka  

Małego kotka słońce zbudziło, 

Długo mu przedtem w pyszczek świeciło. 

Kiedy zaspany otworzył oczy, 

Prosto z koszyka ku oknu skoczył. 

Świat cały mienił się kolorami, 

Szły przez podwórko kaczki parami, 



Kogut na płocie czyścił swe piórka. 

Już był Bazyli w środku podwórka. 

Przepędził kaczki, wystraszył kurki, 

Indyka gonił aż do obórki. 

Kiedy uciekły przed nim perliczki, 

Uchyliły łapką obory drzwiczki. Krowa machnęła groźnie ogonem, 

Kiedy Bazyli spojrzał w jej stronę. 

Koń kopytami groźnie zastukał: 

– Czego tu maluch miauczący szuka? 

Bazyli skoczył w kąt, ku drabinie, 

Na daszek wspiął się po szczeblach zwinnie, 

Wprost na psią budę na dół zeskoczył 

I spojrzał prosto w groźne psa oczy. 

Ile sił w łapach Bazyli zmykał, 

Wreszcie się schował w kącie chlewika. 

Miauknął na świnkę, która w chlewiku 

Sąsiadek świnek miała bez liku. 

Dość miał Bazyli zabaw i psot, 

Był przecież z niego malutki kot! 

Napił się mleka ze swej miseczki 

I powędrował spotkać owieczki. (…) 

 

R. zadaje Dz. pytania do wysłuchanego utworu: Kto jest bohaterem wiersza? Co robił  

kot Bazyli w wierszu? Co zobaczył kot, gdy się obudził? Jakie zwierzęta zobaczył kot na wiejskim 

podwórku? Co zrobił kotek na końcu? Spośród ilustracji zgromadzonych dzieci wybierają te, które 

przedstawiają zwierzęta wymienione w wierszu. 

 

• „Gospodarz” – zabawa naśladowcza. Dz. wykonuje do słów rymowanki określone ruchy. 

Zabawę można powtórzyć kilka razy, zachęcając do włączenia się w recytację. 

Gospodarz 

(Agata Giełczyńska) 



W gospodarstwie pracy wiele 

dzieci łapią się za głowę 

w dzień powszedni i w niedzielę. 

Pan gospodarz już od rana 

wstają 

przerzuca duży stóg siana. 

wykonują gest przerzucania siana widłami z wnętrza koła na zewnątrz 

Karmi kury, owce, krowę, 

wyciągają ręce przed siebie – raz jedną, raz drugą 

w wiadrach dla nich nosi wodę. 

idą, kiwając się na boki i naśladując noszenie ciężkich wiader 

Traktorem wyjeżdża w pole, 

trzymają kierownicę, poruszając się po obwodzie koła 

słomę układa w stodole. 

wykonują gest układania dużych kloców 

A gdy już skończona praca, 

ocierają pot z czoła 

zmęczony do domu wraca. 

maszerują w miejscu, po czym siadają 

 

• „Dwie czy cztery nogi?” – zabawa matematyczna. R. układa dwie pętle ze skakanek/ pasków 

od szlafroka  na  

podłodze. Do jednej pętli wkłada dwa klocki, a do drugiej – cztery. Następnie prosi Dz. by 

posegregowało zwierzęta w zależności od liczby kończyn. Biorąc do ręki ilustrację przedstawiającą 

dane zwierzę,( dziecko dzieli jego nazwę na sylaby 4 L)  i wkłada obrazek do odpowiedniej pętli.  

• „Odgłosy zwierząt z wiejskiego podwórka” – rozwiązywanie zagadek słuchowych: kura, koń, 

krowa, baran, indyk, kaczka. R. włącza nagranie odgłosów lub sam naśladuje dźwięki wydawane 

przez zwierzęta. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, co naśladuje R. 

 

• Praca z KP2.19 – ćwiczenie percepcji wzrokowej, ćwiczenie spostrzegawczości. Dzieci 

opowiadają, co przedstawiają obrazki. Następnie otaczają pętlami 5 powtarzających się 

zwierząt na obu ilustracjach 

 



Kolorowanka dla chętnych dzieci na ostatniej stronie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazki zwierząt do wiersza  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Kolorowanka dla chętnego 3 latka  

 

 



 


