
ŚRODA 22 KWIETNIA 2020 

Temat: Kogo spotkamy wiosną na wsi? 
 

No właśnie, kogo spotkamy wiosną na wsi? Jesteście ciekawi? Zapraszam do zabawy. 

 

1. Słuchanie wiersza Na podwórku. 

Odczytujemy dziecku wiersz. 

H. Bechler 

Na podwórku 

Na podwórku u Władka 

jest wesoła gromadka: 

długouchy pies Raczek 

i króliczek, co skacze, 

kurka pstra 

i kotki dwa, 

i na koniec łaciaty prosiaczek. 

 

Ma ten Władek zmartwienie: 

Raczek garnek stłukł w sieni, 

kotek wełnę rozwinął, 

spruł pończochę babciną, 

drugi kot 

wlazł na płot 

i pobrudził łapkami pierzynę. 

 

A od rana już kłopot: 

trzeba mleka dać kotom, 

barszcz zjada pies Raczek, 

trawę królik, co skacze, 

kurka pstra 

owies ma, 

a otręby w korytku – prosiaczek. 

Po odczytaniu zachęcam do rozmowy z dzieckiem na temat wiersza: 

- Jak miał na imię chłopiec z wiersza? 

- Jak się nazywał pies Władka? 

- Jakie jeszcze zwierzęta miał Władek? 

- Co zrobiły zwierzęta? 

- Co jadły zwierzęta? 

 

2. Zabawa językowa Mamy i ich dzieci. 

Pokazujemy dziecku zdjęcia zwierzęcych mam i wspólnie z dzieckiem nazywamy je. Pod 

spodem są obrazki przedstawiające młode zwierzęta. Zadaniem dziecka jest dobranie w parę 

mamy i jego dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 



MAMY ZWIERZĄT 

   
KWOKA                                      LOCHA                                    KLACZ 

 

   
KROWA                                     KOZA                                  KOTKA 

 

 

 

DZIECI ZWIERZĄT 

     
KOCIĘTA                                   PROSIĘTA                             ŹREBIĘ 

 

     
KOŹLĘ                                       CIELĘ                                     KURCZĘTA 

 

 

 

 

 

 

 



3. Praca w karcie pracy. 

3-latki 

karta pracy cz. 2, s. 13 

4-latki 

karta pracy cz. 2, s. 33 

Dziecko: 

- ogląda zdjęcia zwierząt gospodarskich, 

nazywa je i naśladuje głosy: krowy, koguta, 

barana i kozy; 

- liczy małe świnki na obrazku, koloruje 

mamę i czwórkę jej dzieci. 

Dziecko: 

- nazywa zwierzęta przedstawione na zdję-

ciach; 

- dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby); 

- odszukuje wśród naklejek zdjęcia młodych 

zwierząt i nakleja je w odpowiednich miejs-

cach; 

- naśladuje odgłosy zwierząt przedsta-

wionych na zdjęciach; 

- dorysowuje kaczkom wodę i ją koloruje. 

 

4. Zabawy ruchowe. 

Zachęcam do zabawy przy piosence Dziadek fajną farmę miał. 

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

 

5. Karta pracy przedszkolaka Zabawy z porami roku. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Zachęcam do wykonania karty pracy ze strony 24 (obrazek koguta). 

 

6. Oglądanie programu edukacyjnego Co słychać na wsi? 

Jako podsumowanie tematyki związanej z wiejskimi zwierzętami i pracą rolnika zachęcam   

do obejrzenia programu pt.: Co słychać na wsi? 

link: https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 

 

 

RELIGIA 

Temat: Niedziela Miłosierdzia Bożego.  
 

Obejrzyj krótki film o św. Faustynie Kowalskiej:  

https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y  

 

Ułóż z puzzli obraz Jezusa miłosiernego:  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/218487-jezus-mi%C5%82osierny 

 

ks. Witold Gromadzki 
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