
Witajcie Krasnoludki! 

Data : 15.04 CZWARTEK  

Temat: Na wiejskim podwórku  

CELE OGÓLNE: Uważne słuchanie utworu. Poznanie zwierząt dorosłych i ich dzieci. 

Posługiwanie się nazwami zwierząt z wiejskiego podwórka. Doskonalenie sprawności manualnej. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ilustracje zwierząt, karty pracy, plik YT ,  

 

• Ćwiczenia gimnastyczne z poduszkami z poprzedniego tygodnia / zabawy przy piosence  

 

• „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia słuchowe. Wysłuchanie rymowanki i próby powtarzania.  

Hokus – pokus, żółty krokus,  

kret w rabacie rył,  

fiku – miku, słoń w guziku,  

a ty będziesz krył! 

Małgorzata Strzałkowska 

R. czyta Dz. rymowankę, Dz. stara się ją powtórzyć.  

 

• „Na wiejskim podwórku” – słuchanie wiersza Stanisława Karaszewskiego. Załączniki na dole 

dokumentu, Jeśli R. nie ma możliwości wydrukowania obrazków wykorzystuje do rozmowy 

ilustracje zamieszone na stronie int. przedszkola.  

Na stoliku R. przygotowuje obrazki dorosłych zwierząt, następnie czyta wiersz  

i umieszcza obok zwierzęcej mamy jej dziecko. Załącznik nr 1  

 

Na podwórku dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko,  

Koza – rogate koźlątko,  

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko. 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się za sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko,            R. kolejno zabiera obrazki zwierzęcych dzieci i tworzy 

Koza – rogate koźlątko,                z nich rozsypankę obrazkową. 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 



Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko. 

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 zrobić mamy?”. 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:  

                                                        Dzieci z rozsypanki obrazkowej wybierają obrazek 

                                                       młodego zwierzęcia i umieszczają go obok dorosłego. 

  

Krowę – łaciate cielątko,  

Kozę – rogate koźlątko,  

Owcę – kudłate jagniątko, 

Świnkę – różowe prosiątko, 

Kurkę – pierzaste kurczątko, 

Gąskę – puchate gąsiątko, 

Kaczkę – płetwiaste kaczątko. 

Znalazło mamę każde dzieciątko! 

 

 

Rozmowa kierowana pytaniami R.: 

– O jakich zwierzęcych mamach jest mowa w wierszu? 

– Jak nazywa się dziecko krowy, kozy, owcy, świni, kury, gęsi, kaczki? 

– Co działo się na wiejskim podwórku? 

Budowanie wypowiedzi: Krowa to mama cielaczka. Świnia to mama prosiaczka. Owca to mama 

jagniątka. Klacz to mama źrebiątka. Itd. 

 

• Do tej zabawy wykorzystujemy wcześniej przygotowane obrazki zwierząt lub pluszowe 

maskotki .Dziecko porusza się w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica . Gdy rodzic przestaje 

klaskać , pokazuje obrazek zwierzęcia , o którym była mowa w wierszu . Dziecko mówi nazwę 

zwierzęcia oraz naśladuje sposób jego poruszania się i głos . Zabawę powtarzamy do ostatniego 

obrazka . 

 

• Prezentacja zwierząt i ich dzieci oraz zagadki – film YT  

 

• 4 L Dla chętnych dzieci puzlle „Krówka” załącznik nr 2  

 

• 4 L Mamy i ich dzieci załącznik nr 3  

 

Załącznik  nr 1 







 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  



 

 

Załącznik nr 3 





 


