
Na wsi
 (04.05.2020 – 08.05.2020)

Propozycje aktywności: Cele: 

1. Wiersz

„W zagrodzie” Bożena Forma 

Wstawać wszyscy wstawać,
dzionek się zaczyna.
Słoneczko już świeci
to dobra nowina.

Gospodyni Magda
z łóżka wyskakuje.
Krząta się po domu,
czasu nie marnuje.

Już czekają kury,
kaczki i perliczki.
Kogut, kilka gęsi,
indor i indyczki.

Gospodyni w wiadrach,
czystą wodę niesie. 
Ptactwu sypie karmę,
głodne wszystkie przecież.

Wypuszcza z obory
krowę i barana,
niech na łące trawę
skubią już od rana.

Jak to gospodyni 
dba o swą zagrodę,
zawsze bardzo chętnie
pokazać wam mogę. 

Rozmowa na temat treści wiersza: 
- Kto jest bohaterem wiersza? 
- Co robi gospodyni Magda? 
- Jakie zwierzęta pojawiły się w wierszu?
- Jak myślisz, gdzie mieszka gospodyni Magda? 

- wzbogacanie słownictwa;
- ćwiczenie pamięci;

2. Na wiejskim podwórku 

Rozmowa na podstawie ilustracji: 
https://przedszkouczek.pl/wp-
content/uploads/2019/05/ZwierzetaNaWsi.jpg 

Dziecko opisuje obrazek, wymienia zwierzęta, które widzi i 

- doskonalenie umiejętności 
prawidłowego wypowiadania 
się na określony temat;

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZwierzetaNaWsi.jpg
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZwierzetaNaWsi.jpg


odpowiada na pytania: 
- Które zwierzęta mają cztery nogi? Które mają dwie? 
- Które zwierzęta mają rogi? 
- Czy są zwierzęta, które możemy spotkać zarówno na wiejskim 
podwórku jak i w mieście? Jakie? 
- Kto dba o zwierzęta na obrazku? 

3. Odgłosy z wiejskiego podwórka – zagadki słuchowe 

Zadaniem dziecka jest rozpoznanie zwierząt po odgłosach jakie 
wydają. 
Link z nagraniem: 
https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA

- rozwijanie wrażliwości 
słuchowej;

4. Kto tu mieszka?

Zadaniem dziecka jest dokończenie zdań: 
- Buda to dom dla…. 
- Kurnik to dom dla… 
- Obora to dom dla…. 
- Stajnia to dom dla… 
- Chlewik to dom dla… 

- poszerzanie wiedzy na 
temat zwierząt mieszkających
na wsi;

5. „Wiem wszystko o zwierzętach” 

Rodzic szykuje dla dziecka karteczki z nazwami następujących 
zwierząt: „kura”, „pies”, „kogut”, „owca”, „kot”, „krowa”. Dziecko
stara się odczytać nazwy zwierząt, dzieli wyrazy na sylaby, 
głoskuje wyrazy. 
Następnie rodzic zadaje pytania, a zadaniem dziecka jest (po 
każdym pytaniu) wskazanie kartki/kartek z nazwami zwierząt, 
które spełniają podane kryterium: 
- które zwierzęta mają cztery nogi?
- które zwierzęta znoszą jajka? 
- które zwierzęta mają ogony? 
- które zwierzęta mieszkają w kurniku? 
- które zwierzęta mają rogi? 
- które zwierzęta mają skrzydła? 
- które zwierzęta mieszkają w oborze? 
- które zwierzęta mają dzioby?  

- doskonalenie umiejętności 
czytania;

6. Opowiadanie M. Strękowskiej-Zaremby „Kaczęta, prosięta… 
konięta?”
(w linku znajduje się nagranie opowiadania: 
https://www.youtube.com/watch?v=OdJWW6Q0VAQ)

Olek, Ada i dziadkowie odwiedzili ciocię Anielę. Ciocia mieszka na
wsi,  daleko  od  miasta.  Ma tam własne  gospodarstwo.  Olek  był
kiedyś  u  cioci  i  zaprzyjaźnił  się  ze  źrebakiem.  Nie  mógł  się
doczekać,  kiedy  zobaczy  go  ponownie.  Ada  jechała  tam po  raz
pierwszy. Cieszyła się, że będzie mogła głaskać i karmić zwierzęta,

- kształtowanie umiejętności 
uważnego słuchania;

https://www.youtube.com/watch?v=OdJWW6Q0VAQ
https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA


które  hoduje  ciocia.  Kiedy  tylko  stanęła  na  podwórku,
wykrzyknęła: 
– Mogę pogłaskać owieczkę? 
Ciocia zatrzymała ją w ostatniej chwili.  – Lepiej nie, to baran z
twardymi rogami, nie lubi głaskania. 
Ada zrobiła krok w tył, ale już po chwili biegła przez podwórko. 
– Olek! Ciocia ma łabędzie! – piszczała zachwycona. 
– Oj, Ado, Ado, to nie łabędzie! To gęsi!
Olek aż za brzuch się złapał.  Gęsi rozbiegły się w cztery strony
świata,  za  to  gąsior  wyciągnął  długą  szyję,  zasyczał  groźnie  i
złapał dziobem za sznurowadło u buta Ady. 
– Ty łobuzie, nie strasz mi gości – skarciła go ciocia. Wzięła Adę za
rękę. – Chodźmy do kurnika. Zobaczysz kury i malutkie kurczęta.
Jest też gęś z gąsiętami i kaczka z kaczętami. Będziesz mogła je
głaskać bez problemów. 
Olek  skrzywił  się.  Wolałby  od  razu  pobiec  do  źrebaka.  Dziadek
musiał się tego domyślić, bo powiedział:
– Ada pójdzie z ciocią, babcia odpocznie w domu po podróży, a my
zajrzymy do stajni. Do koni i źrebaków. 
Kiedy po godzinie wszyscy wrócili do domu, dzieci zasypały babcię
opowieściami o swoich przygodach. 
– Źrebak się do mnie uśmiechnął! Poznał mnie! Pokazał wszystkie
zęby w uśmiechu i zawołał „I-haa!”. To na pewno znaczyło „dzień
dobry”! – mówił uradowany Olek.
– A mnie pocałowało prosię – chwaliła się Ada.
Ciocia  potwierdziła.  Gdy  Ada  pogłaskała  wszystkie  dwadzieścia
kurcząt, dziesięć gąsiąt i pięć kacząt, poszły do chlewni. „Tutaj są
świnie  z  prosiętami”,  uprzedziła  ją  ciocia.  Wzięła jedno różowe
prosię na ręce i podsunęła Adzie do pogłaskania. Prosię, niewiele
myśląc,  trąciło  Adę  noskiem w policzek  i  chrząknęło.  Ada  była
zachwycona.  Potem odwiedziła  owce z owieczkami i  barankami.
Nie  odważyła  się  jednak  na  ich  pogłaskanie,  chociaż  ciocia
zapewniała,  że owcze dzieci,  nawet te z  małymi różkami,  nie  są
groźne. Później, już razem z dziadkiem i Olkiem, poszli do obory,
do  krów  i  cieląt.  Co  się  tam  wydarzyło,  tego  dzieci  nie
opowiedziały. Zdradzę wam w tajemnicy, że jedna z krów pacnęła
Adę ogonem w nos.
– Nic nie mówicie o krowach? – zdziwiła się babcia.
– Bo krowie ogony brzydko pachną – wyjaśniła Ada, krzywiąc się
przy  tym  okropnie.  –  A  wiesz,  czego  się  dziś  nauczyłam?  –
pospiesznie zmieniła temat. – Posłuchaj: dziecko kury to kurczątko,
gęsi  –  gąsiątko,  kaczki  –  kaczątko,  świnki  –  prosiątko,  konia  –
koniątko, a krowy – krowiątko – wyliczyła. 
Ciekawe, dlaczego ciocia, dziadkowie i Olek śmiali się długo i 
głośno.

Pytania do opowiadania: 
-Kto pojechał na wieś? 
-Dlaczego Ada nie mogła pogłaskać „owieczki”? 
-Jakie zwierzęta widzieli bohaterowie? 
-Kogo najbardziej chciał zobaczyć Olek? 



7. „Policz i zrób” - zabawa matematyczno-ruchowa 

Potrzebne są dwie kostki do gry. 
Dziecko rzuca kostkami, a następnie robi (na zmianę) tyle 
pajacyków/podskoków/przysiadów ile jest razem oczek na obu 
kostkach. 

-rozwijanie zmysłu 
równowagi; 
-doskonalenie umiejętności 
dodawania; 
 

8. Poznanie litery „J” i „j”

Wprowadzenie litery „J” na podstawie wyrazów „jajo” i „Janek”:
-dziecko dzieli wyrazy jajo, Janek na sylaby, na głoski – przelicza 
sylaby i głoski;
-zwrócenie uwagi na pierwszą głoskę wyrazu, dziecko określa czy 
jest to samogłoska czy spółgłoska (argumentuje dlaczego); 
-dziecko podaje przykłady innych wyrazów zaczynających się na j 
(następnie może podać przykłady wyrazów, które kończą się na j 
lub zawierają te literę w środku, może te wyrazy także podzielić na 
sylaby i głoski);
-przedstawienie przez rodzica wyglądu litery „J” i „j” pisanej i 
drukowanej; 
-wyszukiwanie liter „J” i „j” i dowolnym tekście; 
-prezentacja sposobu pisania liter „J” i „j” w liniaturze - zwrócenie 
uwagi na kierunek pisania; 
-ćwiczenia grafomotoryczne 
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/3/j-nauka-
literek.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisania-
j.pdf
+ Karta Pracy nr 24
+ „Piszę i liczę” str. 56

-poznanie litery „J” i „j”; 
-rozwijanie słuchu 
fonematycznego;

9.Piosenka „Krówka Mu” 

https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU  

Dziecko słucha piosenki, następnie na jej podstawie odpowiada na 
pytania: 
-Skąd się bierze mleko? 
-Co można zrobić z mleka? (maślankę, serek, masło, śmietankę) – 
oprócz tego co było wymienione w piosence, są jeszcze inne 
produkty wytwarzane z mleka. Jakie? Oto dwie zagadki: 

-Zimne, słodkie i pachnące, 
jemy latem w dni gorące.   /lody/

-Owocowy, waniliowy, może być czekoladowy, 
wszystkie dzieci go kochają i łyżeczką zajadają.    /budyń/

-doskonalenie 
spostrzegawczości i 
logicznego myślenia; 

10. „Od krowy do kartonu”

http://przedszkole344.waw.pl/wp-
content/uploads/2020/04/Produkcja-mleka_01-1-1024x740.jpg 

-poszerzanie wiedzy na temat
przetworów mlecznych;
-kształtowanie umiejętności 
prawidłowego wypowiadania 
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Dziecko rozmawia z rodzicem na temat tego w jaki sposób mleko 
trafia do naszych sklepów. Na podstawie ilustracji stara się opisać 
te drogę. 
(inf - „Krowy mieszkają w oborze, która codziennie jest sprzątana. 
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”*).
(* źródło: B. Forma http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?
f=opo_56_00010&k=k0203&d=opo)

się na określony temat; 

11. „Liczymy zwierzęta” - zabawy matematyczne 

Dzieci dostają liczmany (mogą być samodzielnie zrobione), 
następnie manipulując nimi, przeliczają i rozwiązują treści 
poniższych zadań (możemy poprosić dzieci aby po wykonaniu 
każdego przykładu podały działanie jakie musiały wykonać by 
poznać wynik np. „cztery dodać pięć jest równe dziewięć” itd.): 

- W chlewiku są 4 świnki i 4 prosiaki. Ile zwierząt mieszka w 
chlewiku? 
- Po podwórku chodzi 7 kaczek i 1 kura. Ile zwierząt chodzi po 
podwórku? 
- W zagrodzie są 2 świnki, 2 krowy i 3 kozy. Ile zwierząt jest w 
zagrodzie? 
- Na pastwisku stoją 4 krowy, 3 cielaki i 1 byk. Ile zwierząt jest na 
pastwisku? 
- Po polu chodziło 8 bocianów, ale 2 z nich odleciały. Ile bocianów 
zostało na polu? 

-doskonalenie umiejętności 
liczenia; 

12. Praca plastyczna 

Potrzebne materiały: 
- kartka papieru w rozmiarze A4 (może być kolorowa)
- biała, czarna i różowa farba plakatowa 
- pędzelki 
- plastikowe oczka 
- klej

Dziecko maluje swoją dłoń od wewnętrznej strony na biało, a 
następnie domalowuje na niej czarne plamy oraz maluje na czarno 
opuszki palców (z wyjątkiem kciuka). Tak pomalowaną dłoń 
starannie odciska na kartce. 
W miejscu gdzie odciśnięty jest kciuk, białą farbą domalowuje 

-rozwijanie ekspresji 
plastycznej i kreatywności;

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=opo_56_00010&k=k0203&d=opo
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głowę i uszy, a różową nos krowy. 
Z drugiej strony domalowuje ogon. 
Na koniec nakleja oczy. 
Kartkę można ozdobić wg własnego pomysłu :) 

Link z przykładową pracą: 
https://supersimple.com/wp-content/uploads/Final-option-2-.jpg 

Dodatkowo pomysł na pracę plastyczną z wykorzystaniem 
jednorazowych, papierowych talerzyków: 
http://2.bp.blogspot.com/-
lh3oiltqzQo/TstFPLxcG9I/AAAAAAAABzo/oHxDDKa1q4g/s160
0/IMG_8697.JPG 
(źródło: http://twelvemakesadozen.blogspot.com/)

Zakres stron na aktualny tydzień z zestawu „Tropiciele”: 
-Karty Pracy nr 23 i 24; 
-Piszę i Liczę str. 56 i 57
-Książka do czytania str. 56 i 57. 
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