
TEMAT KOMPLEKSOWY: W GOSPODARSTWIE 
 

Temat dnia:Zwierzęta,które znamy 
 

Rodzic czyta zagadkę, dzieci mają za zadanie odgadnąć zwierzątko. Rozmowa na temat każdego 

zwierzęcia, co je, gdzie mieszka. 

1. Jestem różowa, tłusta i kwiczę. 

kiedy w chlewiku zapasy ćwiczę. (świnia) 

2. Ptak jest ze mnie kolorowy i gulgotać wciąż gotowy. (indyk) 

3. Ma skrzydełka dwa, mówi: kwa, kwa, kwa. (kaczuszka) 

4. Spotkasz go w stajni albo zagrodzie, a jego ogon zawsze jest w modzie. (koń) 

5. Mogę, gdy zechcę, dać dla człowiek a nawet wiaderko pysznego mleka. (krowa) 

6. Za każde jajko, małe i duże, podziękuj, proszę, gdaczącej... (kurze) 

7. Jestem biała, jak wąż syczę, tyle razy, że nie zliczę i lubię chodzić gęsiego, czy wiesz kim 

jestem, kolego? (gęś)   

8. Mam na sobie same loczki,futro białe jak obłoczki, a gdy czegoś mi się chce mówię tylko: 

me, me, me. (owca) 

 

Zwierzęta w zagrodzie – zabawa ruchowa. Rodzic pokazuje zwierzę, a dzieci poruszają się,  

naśladując głosy tych zwierząt. 

 

 



 

 

 

Praca plastyczna:Koza 

 

 

Materiały: 

• rolka po papierze toaletowym 

• wata 

• płatek kosmetyczny 

• 3 patyczki od szaszłyków 

• plastelina 

• biała i czarna kartka 

• klej 

• nożyczki 

• czarny mazak 

Rurkę po papierze toaletowym oklejamy cienką warstwą waty. Z czarnej kartki wycinamy ogon 



składamy na pół i przyklejamy do rurki, wycinamy również dwa czarne rogi, które przykleimy na 

głowę. Głowę wycinamy z białej kartki rysujemy czarnym mazakiem oczy i buzię, naklejamy rogi. 

Z płatka kosmetycznego wycinamy uszy i brodę i przyklejamy do głowy. Głowę przyklejamy do 

patyczka od szaszłyków i wbijamy we wcześniej przygotowaną rurkę. Dwa patyczki do szaszłyków 

należy przełamać na pół i wbić w ciało kozy-to są nogi. Kopytka robimy z plasteliny na końcach 

patyczków. Plastelinę przyklejamy również na patyczkach w środku rurki tak, żeby nie wypadały z 

niej nogi i głowa kozy. 

 

 

 

 

 

 

 

Temat dnia:Koncert na podwórku 
 

 

Na wiejskim podwórku – masażyk z wykorzystaniem wiersza. 

Biegną konie do zagrody   uderzamy otwartymi dłońmi po plecach 

A kaczuszki hop do wody   uderzamy piąstkami od góry pleców do    

     dołu 

Kurki ziarna wydziobują   palcami wskazującymi chodzimy po    

     całych plecach 

Pieski szczekają    delikatnie szczypiemy 

i domu pilnują    masujemy po całych plecach.     

       

Bożena Szuchalska 

 

 

Koniki - zabawa . Dzieci naśladują poruszanie się konia: bieg truchtem, galopem w różnych 



kierunkach. 

 

 

Słuchanie  piosenki ŚWINKA CHRUM CHRUM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oowv5HhKVYM 

 

Praca plastyczna: Świnka w błocie 
Materiały: 

• różowy balonik 

• ruchome oczy 

• klej magik i biurowy 

• ryż 

• zielona kartka z bloku technicznego 

• różowa kartka z bloku rysunkowego 

• nożyczki 

• guziczek 

• brązowa farba plakatowa 

 

Końcówkę różowego balonika zwijamy (skracamy). Do balonika wsypujemy ryż i tak 

przygotowany balonik naklejamy klejem magik do zielonej kartki z bloku technicznego. Na 

końcówkę balonika naklejamy guziczek tworząc ryjek. Z różowej kartki z bloku rysunkowego 

wycinamy uszy, nogi , ogon i wszystkie elementy przyklejamy (ogon przed naklejeniem skręcamy). 

Doklejamy ruchome oczko. Koło świnki tworzymy kleksy- błoto z rozdmuchanej farby plakatowej. 

 

 

 

 

 

 

Słuchanie odgłosów zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

https://www.youtube.com/watch?v=Oowv5HhKVYM
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/517-swinka-w-blocie
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE


 

Dzieci odgadują co to za zwierzę. 

 

 

Temat dnia : Liczymy zwierzęta. 

 
Kaczka Dziwaczka-słuchanie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=94HprbR8RWQ 

 

 

 

Dzieci siedzą w kole na dywanie słuchają wiersz 

Rozmowy zwierząt Anny Surowiec. 

W gospodarstwie już od rana rzecz się dzieje niesłychana. 

Obudziły się zwierzęta i dyskusja rozpoczęta. 

 

Kukuryku! Kukuryku! 

Kto tak pieje przy kurniku? 

A to kogut: kukuryku! 

Woła kury do kurnika. 

 

Ko, ko, ko, ko, ko, ko, a to kto? 

To jest kura - złotopióra. 

Grzebie w ziemi pazurkami 

szuka miejsca z robaczkami. 

 

Kwi, kwi, kwi, kwiczy świnka, 

co różowy ryjek ma, 

kwi, kwi, kwi, cha, cha, cha. 

Kto tak czysty jest jak ja? 

 

Na to kaczka kwacze tak: 

kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa 

idź do rzeki umyj ryjek 

będziesz ładna tak, tak, tak. 

 

Usłyszała to też krowa, zaryczała: 

muuu, muuu, muuu. 

Słuszne rady dajesz tu, 

wiec się umyj świnko już. 

 

Konik zarżał i ha, ha, ha. 

Tak skończyła się historia ta. 

 
 

 

 

 

Rozmowa na temat wiersza. Dzieci wymieniają zwierzęta występujące w wierszu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=94HprbR8RWQ


 

 
Zagroda wiejska – przeliczanie zwierząt. Rodzic odkrywa obraz, na której jest przedstawiona 

zagroda wiejska. Przeliczanie zwierząt, które są na obrazku. Rodzic wymienia zwierzątko, 

zadaniem dziecka jest położenie tyle /patyczków, nakrętek lub itp./, ile jest na tablicy. Rozkładamy 

przed każdym dzieckiem dywaniki lub krążki, pośrodku stoi pojemnik z nakrętkami. Każde dziecko 

bierze po trzy nakrętki i kładzie je przed sobą. Rodzic  pyta, ile jest np. kurek, kaczek, świnek, 

krówek, zadaniem dziecka jest położenie takiej liczby nakrętek, ile znajduje się na obrazku na 

dywanie. Wspólne przeliczanie, czy u wszystkich jest tak samo lub rodzic sprawdza sam, gdy 

występuje błąd przelicz z dzieckiem. 

 

 

 

 

 
Klaśnij, tupnij, podskocz – zabawa matematyczno - ruchowa. 

Dzieci maszerują, biegają, na sygnał: klaśnij lub tupnij lub podskocz raz lub dwa lub trzy. Zabawę 

powtarzamy kilka razy. 

 

 



 

 

 



 

Konik na biegunach – zabawa ruchowa. Dzieci kładą się na brzuchu, łapią się za stopy i tworzą 

„kołyskę”. Poruszają się w przód i w tył. 

 

Praca plastyczna : Kaczuszka 

Będziemy potrzebować: 

– płytę CD; 

– niebieską i żółtą kartkę; 

– markera; 

– kleju. 

Na niebieską kartkę przyklejamy płytę CD, a na żółtej szkicujemy kontur kaczki. Następnie kartkę 

składamy na pół i wycinamy, dorysowujemy skrzydło, oko i dziób. Na samym końcu kaczkę 

przyklejamy do płyty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gdzie jest kaczuszka? – zabawa dydaktyczna. Dziecko zamyka oczy, w tym czasie zostaje 

schowana zabawka. Zadaniem dziecka jest odnalezienie i określenie położenia. 

 

 

Temat dnia: Na wsi 

 
Nauka piosenki 

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

 

Tekst 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo, 

Kurki na niej hodował, 

 ijaijaoooo, Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

  

 
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo 

Krówki na niej hodował, ijaijaoooo, 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo, 

Świnkę na niej hodował, ijaijaoooo, 

Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

 Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

 

 Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo 

Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo, 

Kaczki kwakwa tu i kwakwa tam, 

Kwa tu, kwa tam, ciągle tylko kwaaa. 

Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, ciągle tylko chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

 Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

 

 

Zagroda wiejska – stworzenie plakatu na kolorowym brystolu, zapoznanie z nową techniką – 

malowanie plasteliną, kształcenie sprawności manualnej, utrwalenie koloru i kształtu zwierzęcia, 

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


wdrażanie do współdziałania. 

 

Dzieci siedzą na dywanie, pośrodku leży kolorowy brystol. Rozmowa na temat jakie zwierzęta 

mieszkają w zagrodzie? Dzieci wymieniają, a rodzic kładzie kontury tych zwierząt na brystol, 

określanie w jakich kolorach są zwierzęta /świnka – różowa, krowa – brązowa, kaczka – żółta, gęś 

– biała itp./. Zadaniem dzieci będzie pokolorowanie zwierząt plasteliną. Praca dzieci. Dziecko 

otrzymuje kontur zwierzęcia, siada przy stoliku, na którym rozłożone są podkładki i plastelina. 

Dziecko wybiera odpowiedni kolor dla swojego zwierzaka, robi z nich małe kulki, które rozcierają 

na konturze. Gdy dziecko skończy pracę kładzie ją na brystolu,rodzic mocuje je klejem lub szpilką, 

a dziecko idzie umyć ręce. W innym dniu możemy zrobić kolejne zwierzątko. Gdy będzie więcej, 

możemy dodać taki element, jak płotek i powiesić. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Temat dnia: Zwierzęta i ich dzieci 
 

 

Żabki - zabawa ruchowa z elementem podskoku. Dzieci przykucają, nogi mają szeroko 

rozstawione, ręce trzymają pomiędzy nogami opie-rając o podłogę. Naśladują skoki żabek. 

 

Piórka – zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami oddechowymi z wy-korzystaniem kolorowych 

piórek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopasuj głowę do zwierzątka, połącz linią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W zagrodzie Małgosi – bajeczka ortofoniczna. 

Rodzic czyta treść bajeczki, a dzieci naśladują odgłosy zwierząt. 

 
Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: miau, miau, miau. 

Kura gdacze: kod, ko, da. 

Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: be, be, be. 

Koza muczy: me, me, me. 

Indor gulaga: gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: mu, mu, mu. 

Konik parska: prr, prr, prr. 

A pies warczy: wrr, wrr, wrr. 

I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da. 
 

 



 

 

 

 

 



 
Dopowiedz i zrób – zabawa z rymami. 

 
Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiadają dzieci. Dzieci wykonują 

czynność, o której jest mowa w zdaniu. 

 

Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 

Powiedz: króliczki i nadmij … policzki.  

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka. 

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy. 

 

Krówka z papierowego talerzyka 

 

Materiały 

• Prostokątny talerzyk papierowy 

• Czarna i biała farba plakatowa 

• Rolka papieru toaletowego 

• Sznurek, wełna 

• Biała i różowa kartka papieru a4 

 

 

Aby wykonać krówkę potrzebujemy prostokątny papierowy talerzyk. Talerzyk należy pomalować 

czarną farbką tworząc łaty. Następnie z białej kartki papieru wycinamy kwadrat na głowę i z 

różowej kartki mniejszy na nos. Malujemy oczy i dziurki od nosa. Nogi wykonujemy z pociętej na 

4 części rolki papieru toaletowego - pomalowanej na biało. Ogonek tworzymy z papieru, wełny, 

bądź sznurka. 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/178-krowka-z-papierowego-talerzyka
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