
Propozycje zajęć z dziećmi w okresie od 14 do 17 kwietnia 

 

Temat kompleksowy : ZWIERZĘTA W GOSPODARSTWIE 

 

Zadanie 1. 

 

„Dziwne rozmowy” - osłuchanie z piosenką. 

 

https://chomikuj.pl/ania.tarkowska/metodyka+przedszkolna/zabawy+muzyczne/piosenki/Dziwne+r

ozmowy,60238161.mp3(audio) 

 

Dziwne rozmowy 

 

sł. Anna Aleksandrowicz 

muz. W. Żuliński 

 

W chlewiku mieszka świnka 

I trąca ryjkiem drzwi 

Gdy niosę jej jedzenie 

To ona „kwi, kwi, kwi” 

 

Opodal chodzi kaczka 

Co krzywe nóżki ma 

Ja mówię jej „Dzień dobry” 

A ona „kwa, kwa, kwa” 

 

Na drzewie siedzi wrona 

Od rana trochę zła 

Gdy pytam „Jak się miewa?” 

To ona „kra, kra, kra” 

 

Przed budą trzy szczeniaczki 

Podnoszą straszny gwałt 

Ja mówię cicho pieski! 

A one „hau, hau, hau” 

 

Po wysłuchaniu utworu pytamy dziecko : 

Jakie zwierzęta występowały w piosence? 

Gdzie one mieszkały? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chomikuj.pl/ania.tarkowska/metodyka+przedszkolna/zabawy+muzyczne/piosenki/Dziwne+rozmowy,60238161.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/ania.tarkowska/metodyka+przedszkolna/zabawy+muzyczne/piosenki/Dziwne+rozmowy,60238161.mp3(audio)


Pokazujemy dziecku sylwety : świnki, kaczki, wrony i psa. 

 

  

 

  

 
  

 Jak wyglądają te zwierzęta? 

 Które zwierzęta mają dwie, a które cztery nogi? 

 

Zadanie 2. 

 

„Owieczka” - praca plastyczna. 

 

Przygotowujemy: 

-wełnę, 

-klej, 

-talerzyk papierowy, 

-czarną kartkę papieru, 

-nożyczki, 

-kartkę białego papieru. 

 



 
 

Rysujemy na czarnej kartce papieru twarz owieczki , nogi, ogonek. Dziecko z pomocą wycina po 

linii. Następnie na białej kartce papieru rysujemy oczy , dziecko wycina koło. Kolejnym krokiem 

jest samodzielne przez dziecko wyklejenie wełną  talerzyka. Na końcu dziecko przykleja w 

odpowiednie miejsca wycięte elementy. 

 

Przypominamy dziecku o bezpiecznym używaniu nożyczek oraz o sprzątaniu po skończonej pracy 

plastycznej. 

 

Zadanie 3. 

 

Kaczka Dziwaczka – praca z wierszem J. Brzechwy. 

 

Podczas czytania pokazujemy ilustrację kaczki dziwaczki : 

 

  



Kaczka Dziwaczka 

Jan Brzechwa 

 

Nad rzeczką opodal krzaczka 

Mieszkała kaczka – dziwaczka, 

Lecz zamiast trzymać się rzeczki 

Robiła piesze wycieczki. 

 

Raz poszła więc do fryzjera: 

,,Poproszę o kilo sera!” 

 

Tuż obok była apteka: 

,,Poproszę mleka pięć deka”. 

 

Z apteki poszła do praczki 

Kupować pocztowe znaczki. 

 

Gryzły się kaczki okropnie: , 

,A niech tę kaczkę gęś kopnie!” 

 

Znosiła jaja na twardo 

I miała czubek z kokardą, 

A przy tym, na przekór kaczkom, 

Czesała się wykałaczką. 

 

Kupiła raz maczku paczkę, 

By pisać list drobnym maczkiem. Z 

jadając tasiemkę starą 

Mówiła, że to makaron, 

A gdy połknęła dwa złote, 

Mówiła, że odda potem. 

 

Martwiły się inne kaczki: 

,,Co będzie z takiej dziwaczki?” 

 

Aż wreszcie znalazł się kupiec: , 

,Na obiad można ją upiec!” 

 

Pan kucharz kaczkę starannie 

Piekł, jak należy, w brytfannie, 

 

Lecz zdębiał obiad podając, 

Bo z kaczki zrobił się zając, 

W dodatku cały w buraczkach. 

 

Taka to była dziwaczka! 

 

 Po wysłuchaniu utworu zadajemy dziecku pytania dotyczące treści: 

 

O kim była mowa w wierszu? 

Czy ta kaczka zachowywała się jak inne kaczki? 

Jak ona wyglądała? 



Co się z nią stało? 

Czy takie kaczki istnieją naprawdę? 

 

Zadanie 4. 

 

„Gimnastyka buzi i języka”. 

 

„Mruczenie” – ćwiczenia rozluźniające. Dziecko na wydechu mruczy. 

 

„Wesołe usta” – ćwiczenia oddechowe i warg. Dziecko nabiera powietrze i stara się jak najdłużej 

wypowiadać sylabę „mu” na wydechu, może przy tym poruszać wargami w prawą i lewą stronę. 

 

„Koniki” – ćwiczenia języka. Dziecko kląska czubkiem języka – naśladuje odgłos stukania 

końskich kopyt. 

 

„Kotki piją mleczko” – ćwiczenia języka. Dziecko wysuwa język szeroki i na przemian wąski; 

płaski lub zaostrzony, a następnie unosi lekko brzegi języka do zębów. 

 

Zadanie 5. 

 

Krowa – słuchanie wiersza Z. Dmitrocy. 

 

Podczas czytania pokazujemy grafikę: 

 
 

 

Zbigniew Dmitroca 

Krowa 

 

Krowa ciężko nie pracuje, 

Ciągle tylko trawę żuje. 

Kiedy się do syta naje, 

Dużo mleka ludziom daje. 

 



Po wysłuchaniu utworu zadajemy dziecku pytania dotyczące jego treści: 

 

O kim był ten wiersz? 

Jak wygląda krowa? – (tutaj rodzic może zademonstrować obrazek przedstawiający krowę) 

Gdzie mieszkają krowy? 

Skąd się bierze mleko? 

Czy wszyscy ludzie mogą pić mleko? 

Dlaczego mleko jest zdrowe? 

 

Zadanie 6. 

 

„Świnka” - praca plastyczna. 

 

Przygotowujemy: 

-1 kolorową kartkę formatu A4, 

-1 duże koło koloru różowego, 

-1 średnie koło koloru różowego, 

-7 małych kół koloru różowego, 

-klej, 

-czarny pisak, 

-różowy pisak, 

-1 małe koło koloru kremowego. 

 

 
 

Dziecko nakleja na kartkę duże różowe koło, średnie koło przykleja jako głowę  świnki. Małe koła 

dziecko samodzielnie zgina na pół oraz przykleja uszy i racice świnki. Kremowe koło należy 

nakleić na średnie różowe tak aby powstał ryjek. Czarnym pisakiem pomagamy dziecku narysować 

oczka, różowym nosek. 

 

Przypominamy dziecku o bezpiecznym używaniu nożyczek oraz o sprzątaniu po skończonej pracy 

plastycznej. 

 

 

 



Zadanie 7. 

 

Zabawa słuchowa - „Czyj to głos?” 

 

Rozpoznawanie głosów zwierząt z wiejskiego podwórka, nazywanie ich oraz odszukiwanie na 

ilustracji. Dzielenie wybranych nazw zwierząt na sylaby. 

 

https://chomikuj.pl/ewunia_5000/Zagadki+s*c5*82uchowe/Odg*c5*82osy+zwierz*c4*85t/zwierze

ta_gospodarstwo_domowe,3820992997.mp3(audio) 

 

 

 

    

https://chomikuj.pl/ewunia_5000/Zagadki+s*c5*82uchowe/Odg*c5*82osy+zwierz*c4*85t/zwierzeta_gospodarstwo_domowe,3820992997.mp3(a
https://chomikuj.pl/ewunia_5000/Zagadki+s*c5*82uchowe/Odg*c5*82osy+zwierz*c4*85t/zwierzeta_gospodarstwo_domowe,3820992997.mp3(a




 
 



 

Zadanie 8. 

 

Zabawa „Tajemnicze pudełko” 

 

Do pudełeczka, koszyczka, kartonika, wkładamy : jajko, mleko, kłębek wełny, pióro, mięso itp. 

 

Zadaniem dziecka jest wylosowanie kolejno każdego produktu oraz wskazanie od którego 

zwierzęcia ten produkt pochodzi. 

 

Zadanie 9. 

 

Zabawa matematyczna – zbiory. 

 

Przygotowujemy: 

– 3 szarfy ( można ułożyć koło z wełny , sznurka itp.), 

– klocki, 

– 10 kartek formatu A4, 

– czarny pisak. 

 

Na kartkach rodzic zapisuje kolejno od 1 do 10, na dywanie rozkłada szarfy i w każdej układa 

kolejno klocki:  w pierwszej 3 klocki, w drugiej 2 klocki oraz w trzeciej 1 klocek. Zadaniem 

dziecka jest wskazanie w którym zbiorze jest klocków najwięcej w którym najmniej. Dziecko z 

pomocą rodzica przyporządkowuje cyfry do właściwego zbioru. Według pomysłu rodzic zamienia 

liczebność zbiorów oraz powtarza czynność. 

 

Zadanie 10. 

 

ZAGADKI : 

 

Duża i łaciata, na zielonej łące. 

Mlekiem nam dziękuje, za trawę i słońce. / KROWA 

 

Chodzi po podwórku, o ziarenka prosi. 

Siaduje na grzędzie, pyszne jajka znosi. / KURA 

 

Budzi się przed świtem, w przytulnym kurniku. 

Potem budzi innych, swoim kukuryku ! / KOGUT 

 

Tłusta i różowa, 

W chlewiku się chowa. / ŚWINIA 

 

Lubi owies, lubi siano, 

w stajni rży i parska rano. / KOŃ 

 

Lubię pływać w stawie każdy z was mnie zna, 

wśród wrzasków domowych ptaków słychać moje : kwa, kwa. / KACZKA 

 

Zagadka to będzie nie długa, 

wlazł sobie na płotek i mruga. / KOT 

 

Najwierniejszy to przyjaciel domu i człowieka, 



dobrym ludziom chętnie służy na złych warczy, szczeka. / PIES 

 

Zadanie 11. 

 

Zabawa naśladowcza „Na wiejskim podwórku” 

 

https://chomikuj.pl/ania.tarkowska/metodyka+przedszkolna/zabawy+muzyczne/piosenki/Dziwne+r

ozmowy,60238161.mp3(audio) 

 

Przebieg: Dziecko  chodzi po pokoju do piosenki ( link podany wyżej ) , gdy rodzic zatrzymuje 

piosenkę mówi hasło: piesek , wtedy dziecko naśladuje szczekanie i chodzi na czworakach, hasło: 

kogut, dziecko staje na jednej nodze i naśladuje pianie koguta itd. 

 

Zadanie 12. 

 

„Od jajka do kury” - historyjka obrazkowa. 

 

 

 

https://chomikuj.pl/ania.tarkowska/metodyka+przedszkolna/zabawy+muzyczne/piosenki/Dziwne+rozmowy,60238161.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/ania.tarkowska/metodyka+przedszkolna/zabawy+muzyczne/piosenki/Dziwne+rozmowy,60238161.mp3(audio)


 

 
 

 

Rodzic zadaje pytania dziecku: 

Co było najpierw? 

Co było potem? 

Co wydarzyło się na końcu? 

 

Zwraca uwagę na stosowanie przez dziecko pojęć: najpierw, potem, na końcu. 

 



Zadanie 13. 

 

Pokazujemy dziecku ilustracje i nazywamy kolejno zwierzęta wiejskie i ich dzieci. 

 

  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 14. 

 

„Krowa” - praca plastyczna. 

 

Przygotowujemy: 

– rolkę po papierze toaletowym, 

– biała farbka, 

– pędzelek, 

– nożyczki, 

– klej, 

– biała kartka techniczna papieru, 

– czarna techniczna kartka papieru, 

– czarny pisak, 

– różowa kartka papieru. 

 

 

 
 

Dziecko maluje białą farbką tutkę po papierze. Rodzic wycina dziecku głowę i ogon z białego 

papieru, z czarnego papieru wycina łatki oraz rogi, a z różowego papieru buzię oraz uszka. 

Dziecko nakleja z pomocą rodzica kolejno wszystkie elementy. Na koniec czarnym pisakiem 

malujemy oczka usta nos. 

 

Przypominamy dziecku o bezpiecznym używaniu nożyczek oraz o sprzątaniu po skończonej pracy 

plastycznej. 



Zadanie 15. 

 

Praca z obrazkiem : 

 

 
 

Rozmowa z dzieckiem na temat tego co widzi na zdjęciu : jakie zwierzęta, co one robią, jakie 

odgłosy wydają, gdzie mieszkają, co lubią jeść, co nam dostarczają itp. 

 

Zwracamy uwagę aby dziecko wypowiadało się pełnymi zdaniami. 

 

 

KOLOROWANKI : 

 

http://gambarmewarna.blogspot.com/2012/03/ladang-lembu.html 

 

https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-baran.html 

 

https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-konik.html 

 

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zwierzeta-na-wsi-5-kolorowanek-do-druku-aa-Qoha-

HgDY-89xL.html 

 

https://mamotoja.pl/farma-kolorowanka-ze-zwierzetami-do-wydruku,kolorowanki-

artykul,14698,r1p1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gambarmewarna.blogspot.com/2012/03/ladang-lembu.html
https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-baran.html
https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-konik.html
https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zwierzeta-na-wsi-5-kolorowanek-do-druku-aa-Qoha-HgDY-89xL.html
https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zwierzeta-na-wsi-5-kolorowanek-do-druku-aa-Qoha-HgDY-89xL.html
https://mamotoja.pl/farma-kolorowanka-ze-zwierzetami-do-wydruku,kolorowanki-artykul,14698,r1p1.html
https://mamotoja.pl/farma-kolorowanka-ze-zwierzetami-do-wydruku,kolorowanki-artykul,14698,r1p1.html


INNE PROPOZYCJE PRAC PLASTYCZNYCH: 

 



 


