
Na wiejskim podwórku 

Dzieo z życia zwierząt 
Zajęcia z dn. 17.04.2020 



1. Gimnastyka poranna 

 „Koniki grzebią ziemię” – poruszaj się po pokoju w rytm słyszanej melodii. Na przerwę w 
muzyce zatrzymaj się, stao na jednej nodze, a drugą naśladują jak koo grzebie w ziemi. 
 
„Rozmowy domowych ptaków” – spaceruj po pokoju w rytm słyszanej muzyki. Na pierwszą 
przerwę w muzyce zatrzymaj się, naśladuj kurę i głośno gdacz: ko, ko.  
Na drugą przerwę zatrzymaj się, naśladuj kaczkę i mów: kwa, kwa.  
Na trzecią przerwę naśladuj gęś: gę, gę, gę 
 
„Koguty” – naśladuj koguta. Ręce spled z tyłu i podskakuj na jednej nodze. 
 
„Kaczuszki” – poruszaj się po pokoju w przysiadzie trzymając dłonie na kostkach. 

https://www.youtube.com/watch?v=BmHHuxR3_pU Muzyka do zabaw: 

https://www.youtube.com/watch?v=BmHHuxR3_pU


2. „Wiejskie podwórko” – posłuchaj wiersza czytanego przez 
rodzica. 
  
W gospodarstwie wujka gwarno i wesoło. 
Od samego rana piknik pod stodołą. 
Baran z owcą beczą, krowa głośno ryczy. 
A kurczaków tyle, że ich nikt nie zliczy. 
Odeszły od kwoki, teraz piszczą, skrzeczą. 
Gdy zobaczą kwokę, to do niej polecą. 
Koza skubie trawę, sama je śniadanie, 
Bo jej mąż pan kozioł stoi dziś przy sianie. 
W tej ogólnej wrzawie słychad rżenie koni. 
Kiedy się rozpędzą nikt ich nie dogoni. 
Osioł patrzy z boku, nie wie co ma robid. 
Też swą obecnością piknik chce ozdobid. 
Wreszcie jest gospodarz, niesie coś pysznego. 
Będzie więc jedzenie tutaj dla każdego. 
Trawę dziś dostanie owca, koo i krowa. 
Dla osiołka porcja też już jest gotowa. 
Kogut oraz kury mają pyszne zboże. 
To w niesieniu jajek na pewno pomoże. 
Każdy uczestniczy w wesołej zabawie. 
Kiedy się najedzą, odpoczną na trawie 



Odpowiedz na pytania na podstawie wiersza: 
 
- Co odbywa się od rana pod stodołą wujka? 
- Co robi baran z owcą? 
- Co robi krowa? 
- Co zrobiły kurczaki? 
- Dlaczego koza sama skubie trawę? 
- Jakie zwierzę rży? 
- Gdzie stoi osioł? 
- Co gospodarz przyniósł zwierzętom? 
- Kto dostanie trawę? 
- Kto zje ziarna zbóż? 
- W czym pomoże kurom zjedzenie pysznego zboża? 
- Co zrobią zwierzęta, gdy będą najedzone? 



3. „Co jedzą zwierzęta” – oglądanie ilustracji. 
Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym karmienie zwierząt 
hodowlanych. Powiedz co jedzą zwierzęta hodowane w 
gospodarstwie? 





„Czym nakarmisz zwierzęta” – zabawa dydaktyczna. 
Teraz przyjrzyj się ilustracjom zwierząt i powiedz czym byś te zwierzęta nakarmił/a. 

owies 

trawa 



trawa 

ziemniaki 

buraki 



trawa 

kukurydza 

siano 



ziemniaki 

zboże 

rośliny zielone 



ziarna zbóż 



4. „Muzykalne zwierzęta” – śpiewanie na sylabach na melodię „Panie Janie”. 
Zaśpiewaj piosenkę „Panie Janie” zwierzęcym głosem. 
 
Kiedy rodzic powie „śpiewaj jak koza” śpiewaj piosenkę na sylabę me. 
Meme meme, meme meme. 
Meme me, meme me. Meme meme meme, meme meme meme. 
Me me me, me me me. 
 
Kiedy rodzic powie „śpiewaj jak krówka”,  śpiewaj piosenkę na sylabę mu. 
Mumu mumu, mumu mumu. 
Mumu mu, mumu mu. 
Mumu mumu mumu, mumu mumu mumu. 
Mu mu mu, mu mu mu. 
 
Rodzic może też zmieniad wykonawców w trakcie trwania utworu. 
Np. będzie śpiewad kurczak i kura 
Koko koko, koko koko. 
Pipi pi, pipi pi. 
Koko koko koko, koko koko koko. 
Pi pi pi, pi pi pi. 



5. „Czyj to dom?” –zabawa dydaktyczna 
Przyjrzyj się ilustracjom. Powiedz jak nazywają się domy tych zwierząt. Ułóż zdania, np. 
Dom krowy to obora. 

stajnia 

Dom konia to stajnia. 



obora 

Dom krowy to obora. 



chlew 

Dom świni to chlew. 



kurnik 

Dom kury to kurnik. 



6. Plastelinowe zwierzęta 
Może ulepisz z plasteliny zwierzęta mieszkające w gospodarstwie 
wiejskim? 

Do zobaczenia jutro  


