
Temat I: Na wsi. 

1) Pokoloruj kurczaczka według podanego kodu: 

- serduszko – kolor zielony 

- koło – kolor żółty 

- kwadrat – kolor pomarańczowy 

 



2) „Koniki” - zabawa bieżna.  

Dziecko naśladuje poruszanie się konia: bieg truchtem, galopem w różnych kierunkach.  

„ Konik grzebie nogą ”- ćwiczenia równowagi. Dziecko zatrzymuje się, stoi na jednej nodze, a drugą 

nogą naśladuje jak koń grzebie w ziemi – przeciąganie wolnej stopy po podłodze.  

„Konik na biegunach” – ćwiczenia zręczności. Dziecko kładzie się na brzuchu, łapie się za stopy  

i tworzy „kołyskę”. Porusza się w przód i w tył. 

3) „Zwierzęta na wsi”- układanie obrazka z 10 elementów.  

Rodzic przygotowuje obrazki ze zwierzętami na wsi, np. koń, świnka, krowa, kura, itp. Dziecko 

otrzymuje kopertę z pociętym obrazkiem, które układa w całość. Po wykonaniu zadania mówi jakie 

ułożyło zwierzę oraz jego cechy charakterystyczne. 

Przykładowe obrazki: 

 



 

 



 

 

4) „Znaczenie zwierząt w życiu człowieka” – dobieranie obrazków.  

Na dywanie leżą przedmioty lub obrazki przedstawiające: mleko, sweter, ser, pierze, mięso, masło, 

jajko, itp. Dziecko dobiera odpowiednie obrazki do zwierząt, które wcześniej ułożył. Wypowiedzi 

dziecka na temat roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka. Rozmowa z rodzicem. 

5) „Zgadnij, jakie to zwierzę? – podział wyrazów na głoski.  

Dziecko mówi głoskami nazwę zwierzątka, rodzic odgaduje. Potem następuje zamiana ról. 

6) „ Zwierzęta” – zabawa ruchowa.  

Rodzic podaje kolory zwierząt mieszkających w gospodarstwie, a dziecko musi dopasować kolor do 

koloru sierści zwierzęcia i naśladować jego chód bądź zachowanie. Np.  

- czarna w białe łaty – chodzi nam o krowę  

- biała i puszysta – owca  

- biała, gładka, ma brodę i rogi – koza  

- żółte małe i dziobią ziarenka – kurczaki  



- kolorowy i nosi korale na szyi – indyk  

- czarne, białe i pstrokate, lubią się łasić – koty  

- różowe – świnki  

- czarne, brązowe, białe, mają grzywę i ogon – konie 

7) Dziecko otrzymuje jeden flamaster oraz białą kartkę.  Kartkę kładziemy na podłodze, a palcami stopy 

chwytamy pisak i stopą rysujemy wybrane zwierzęta mieszkające na wsi. Dwa kształty rysujemy prawą 

nogą, a dwa lewą nogą. 

8) „Zwierzęta w gospodarstwie” –wycinanie sylwet zwierząt z ćwiczenia nr 3. 

9) „Piórkowy wdech i wydech” – ćwiczenie oddechowe.  

Dziecko wciąga nosem głęboko powietrze a wypuszczając powietrze dmucha na piórka wiszące na stojaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat II: Zwierzęta w gospodarstwie. 

 

1) „Na wiejskim podwórku” – masażyk z wykorzystaniem wiersza. Bożena Szuchalska 

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.  

 

2) „Rozmowy zwierząt” – słuchanie wiersza Anny Surowiec. Dziecko słucha wiersz i ma za zadanie 

zapamiętać jak najwięcej zwierząt występujących w wierszu.  

„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,  

kwak 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.  



Dziecko wymienia zwierzęta występujące w wierszu. 

Następnie dziecko otrzymuje sylwety zwierząt mieszkających w gospodarstwie, koloruje je, a potem 

wycina. 

 

 



 

 



 

 

 

3) „Zapamiętaj i ułóż” – zabawa dydaktyczna.  

Dziecko siedzi na dywanie, przed dzieckiem leżą zwierzęta (pokolorowane i wycięte sylwet  

z poprzedniego ćwiczenia). Rodzic mówi ciąg 4-5 zwierząt, a dziecko ma zapamiętać i ułożyć je  

w wymienionej kolejności. Np.  

- Kura, kura, kaczka, kogut,  

- Kogut, kaczka, krowa, krowa, kura… itp. 

 

4)  „Zbiory zwierząt” - porównywanie tworzonych zbiorów.  

Dziecko otrzymuje 2 sznurki w różnych kolorach. Następnie tworzy zbiory: ptaków domowych i ssaków, 

zwierząt małych i dużych, mających dwie nogi i cztery nogi.  Przelicza i określa związki ilościowe między 

porównywanymi zbiorami i wyraża ich treść za pomocą języka matematycznego. Wspólna zabawa  

z rodzicem.  

5) „Tyle samo” – tworzenie zbiorów równolicznych. Dziecko ma za zadanie utworzyć dwa zbiory 

równoliczne. Następnie omawia utworzone zbiory. 

6) „Więcej - mniej” – porównywanie zbiorów różnolicznych z różnicą o 1. Dziecko ma za zadanie utworzyć 

jeden zbiór o dowolnej liczbie elementów, a drugi o jeden element większy, a następnie mniejszy. Dziecko 

samodzielnie wybiera zwierzęta. Przeliczanie ilości zwierząt w dwóch zbiorach. 

7) „Rozmowy zwierząt” – przeliczanie i ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza.  

Rodzic ponownie czyta wiersz, a dziecko układa zwierzęta według kolejności ich występowania w wierszu. 

Przeliczanie za pomocą liczebników porządkowych. Naśladowanie głosu zwierząt. 

8)„Gry dydaktyczne” – oglądanie gier i rozmowa na temat zabaw zespołowych. Oglądnie gier znajdujących 

się w pokoju dziecka. 

 

 

 



9) „Sami robimy grę dydaktyczną” – omówienie,  jak można samemu zrobić grę „memory”. Wyjaśnienie jej 

reguł. Pomoce: kartka z bloku technicznego podzielona na kwadraty o wymiarach 5x5 (20 kwadratów dla  

dziecka), nożyczki, mazaki, kredki, koperty. 

Wyjaśnienie kolejnych etapów pracy (dziecko wykonuje indywidualnie).  

•  Wycięcie kwadratów (20 sztuk),  

•  Rysowanie na dwóch kwadratach takich samych zwierząt,  

•  Ułożenie par – sprawdzenie,  

•  Przeliczenie,  

•  Schowanie do koperty.  

10) „Znajdź taki sam obrazek” – rozegranie gry dydaktycznej „ memory”. Dziecko zaprasza do gry rodzica  

i rozkłada kartki tak, żeby nie było widać zwierząt. Gra polega na kompletowaniu par takich samych 

zwierząt. Wygrywa ten, kto zbierze największą liczbę par. Podczas odkrywania grający nazywa obrazki 

starając się prawidłowo wymówić dane słowo lub naśladuje mowę zwierząt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat III: Koncert na podwórku. 

 

1) „Gdzie jest kaczuszka?” – zabawa dydaktyczna.  

• Utrwalenie położenia przedmiotu w przestrzeni: na, pod, za, obok. Dziecko zamyka oczy, w tym 

czasie rodzic chowa zabawkę. Zadaniem dziecka jest odnalezienie i określenie położenia. 

2) Wykonanie kaczki. Poniżej podaję kilka propozycji wykonania zwierzątka do wyboru przez dziecko: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IDnjkGs-JRY kaczka wykonana metodą origami 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IDnjkGs-JRY


 

 

 

3) Rozwiązanie zagadki – wprowadzenie do tematu.  

„Nie jest to miasto ani osada,  

żyje tam rolnik i zwierząt gromada.” (gospodarstwo) 

4) „Jakie zwierzęta żyją w gospodarstwie wiejskim?” - wypowiedzi dziecka.  

Rozmowa z rodzicem na temat roli zwierząt w życiu człowieka. 

5) „Karnawał zwierząt - słuchanie muzyki klasycznej C.Saint-Saens. Określanie charakteru muzyki. 

Rodzic podaje temat utworu „Karnawał zwierząt”, a zadaniem dzieci jest rozpoznać, jakie zwierzę 

jest ilustrowane tą muzyką. Poniżej link: 

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

 

Wiadomości dla rodzica:  

Karnawał zwierząt – kompozytor Camille'a Saint-Saensa, utwór określony jako fantazja zoologiczna. 

Kury i koguty – instrumenty występujące w utworze to: skrzypce, altówka, wiolonczela, dwa 

fortepiany, klarnet. 

6) „Instrumenty smyczkowe” – zapoznanie z instrumentami: skrzypce, altówka, wiolonczela, 

kontrabas. Pokaz ilustracji i zapoznanie z instrumentami. Słuchanie brzmienia instrumentów 

smyczkowych. 

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


https://www.youtube.com/watch?v=cnU1iqBF65I – skrzypce 

https://www.youtube.com/watch?v=gcY14zEeGAc – altówka 

https://www.youtube.com/watch?v=RjyrNNjIrL4 – wiolonczela 

https://www.youtube.com/watch?v=CMZlcD32bGU – kontrabas 

 

Wiadomości dla rodzica:  

Instrumenty smyczkowe to instrumenty muzyczne, w których struna wprowadzana jest w stan wibracji za 

pomocą smyczka, przesuwanego po strunie lub uderzając w nią włosiem. Inną metodą wydobycia dźwięku  

z instrumentu smyczkowego jest uderzenie struny drzewcem smyczka lub szarpniecie struny palcem oraz 

szarpnięcie struny tak silne, by uderzyła o gryf. Klasyczne instrumenty smyczkowe: skrzypce, altówka, 

wiolonczela, kontrabas. 

 

7) „Karnawał zwierząt - słuchanie utworu C. Saint-Saens. Wypowiedzi dziecka, jakie instrumenty 

wykonywały ten utwór. Określanie, kiedy gra jaki instrument. 

 

8) „Kłótnia w zagrodzie” – ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Joanny Myślińskiej.  

Rzecz doprawdy niepojęta:  

rozkrzyczały się zwierzęta 

i powstała wielka draka,  

bo ktoś kurze zjadł robaka.  

Kura wrzeszczy: ko, ko, ko,  

który łobuz zrobił to?  

Kaczka na to: kwa,  kwa, kwa,  

wiesz, że to nie byłam ja.  

Pies się kręcił przy zagrodzie,  

może był na wielkim głodzie?  

Może robił już zapasy  

do swej kości i kiełbasy.  

Pies zaszczekał: hau, hau, hau,  

tak, doprawdy, jam tu spał,  

lecz  nie jada pies robactwa  

– pozostawia je dla ptactwa.  

A robaczek w dziurce siedzi  

i dyskusje zwierząt śledzi,  

bo gdy kurę pies przestraszył,  

on się w cichej dziurce zaszył.  

Śledztwo trwa do wieczora,  

https://www.youtube.com/watch?v=cnU1iqBF65I
https://www.youtube.com/watch?v=gcY14zEeGAc
https://www.youtube.com/watch?v=RjyrNNjIrL4
https://www.youtube.com/watch?v=CMZlcD32bGU


gdy księżyca jest pora  

i gdy nuci kot  do snu:  

Miau, miau, miau, miau.  

Mru, mru, mru. 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza, naśladowanie odgłosów zwierząt występujących w tekście.  

 

9) „Wiejskie zwierzęta” – lepienie z plasteliny wybranego zwierzątka mieszkającego w gospodarstwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat IV: W kurniku. 

 

1)  „Smutne i wesołe kurczątko” – zabawa twórcza, słowna. Dziecko wymyśla samodzielnie 

opowiadanie o smutnym i wesołym kurczątku. 

2) Praca plastyczna. Pomoce: obrazek koguta, farby plakatowe (żółta, czerwona, brązowa, 

pomarańczowa), pędzle, nożyczki, kartki, arkusz szarego papieru z narysowanym konturem koguta. 

3) Przebieg: „Zabawy kolorami” – stemplowanie za pomocą dłoni.  

Na stolikach przygotowane są farby plakatowe w czterech kolorach, pędzle i kartki. Zadaniem 

dziecka jest pomalować własną dłoń farbą i odbić na kartce. Dziecko może odbić swoją dłoń kilka 

razy. Prace odkładamy do wyschnięcia. Dziecko myje ręce. 

4) Wprowadzenie do tematu zajęć, rozwiązanie zagadki: 

Na farmie, zamiast budzika, rankiem słyszysz  …  (kogucika) 

5) „Kogut” – wypowiedzi dziecka na podstawie ilustracji. Omówienie wyglądu. Cechy 

charakterystyczne ptaków. 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=XTXf_HO4SmI odgłos wydawany przez koguta. 

 

6) „Kogut” – podanie tematu zajęć. Rodzic przygotowuje kontur koguta narysowanego na dużym 

arkuszu szarego papieru lub jakiegoś innego papieru. Dziecko mówi czego brakuje dla koguta 

(kolorowych piór, grzebienia). 

Wyjaśnienie kolejnych etapów pracy:  

• Wycięcie odbitych dłoni,  

• Ułożenie na sylwecie wyciętych dłoni,  

• Przyklejenie. 

 

7) „Kaczusie” – słuchanie wiersza Joanny Myślińskiej. 

 

„Cztery malutkie kaczusie  

zgubiły swoją mamusię.  

Szukając - idą gęsiego,  

każdy za swoim kolegą.  

W zagrodzie mama już czeka  

widzi kaczątka z daleka,  

więc lepiej niech zejdą z drogi,  

nim wpadną komuś pod nogi!” 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

 

8) Dziecko otrzymuje kartkę z napisaną cyfrą 2. Dziecko dorysowuje dziób i brzuszek tak, aby 

powstała kaczka. Następnie koloruje.  

 

9) „Dzień - noc” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.  

Rodzic pokazuje symbole:  

-  słońce – oznacza dzień, dziecko naśladuje ruchem zabawy na powietrzu,  

-  księżyc – oznacza noc, dziecko kładzie się naśladując zasypianie.  

Kilka powtórzeń zabawy. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XTXf_HO4SmI


Temat V: Mamy i ich dzieci. 

 

1) „Zwierzęta i ich dzieci” – zabawa dydaktyczna, przedstawianie zwierząt za pomocą ruchu, 

nazywanie zwierząt.  

• Utrwalenie nazw zwierząt, oraz miejsca, w których mieszkają na wsi.  

Pomoce: obrazki zwierząt.  

Dziecko losuje wybrane zwierzę, następnie ma pokazać, za pomocą ruchu, wylosowane zwierzę. 

Rodzic odgaduje:  

- Jakie to zwierzę?  

- Jak nazywają się jego dzieci?  

- Jak nazywa się miejsce, w którym mieszkają? 

Potem następuje zamiana ról. 

2) Wykonanie karty pracy – łączenie mamy i jej dziecka, kolorowanie zwierząt. 



 

 



3) „Zwierzęta mieszkające na wsi” - rozwiązywanie zagadek słowno – obrazkowych Joanny 

Myślińskiej  i  Iwony Mojsak. 

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 człowieka 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) 

 

4) „Jakie to zwierzę?”- dorysowywanie kredkami brakujących części zwierząt. Dziecko dostaje na 

kartce naklejony lub narysowany bardzo mały fragment dowolnego zwierzęcia, np. głowa kury, nogi 

kaczki, grzbiet konia, ogon świni…, ma za zadanie odgadnąć, co to za zwierzę oraz dorysować 

wszystkie brakujące części ciała danego zwierzęcia, np.: 

 

 

 

 



5) „Tworzymy muzykę” – improwizacje dziecka.  

Dziecko indywidualnie gra na dzwonkach (jeśli posiada), tworząc swój muzyczny utwór. Zwrócenie 

uwagi na właściwe trzymanie pałeczki oraz estetykę gry. 

6) „Gramy i śpiewamy gamę C-dur” – indywidualne granie i śpiew gamy.  

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do – przeliczanie, z ilu dźwięków składa się gama? 

 

7) „Kurki trzy”- słuchanie piosenki, omówienie słów i melodii. 

„Kurki trzy”- nauka słów i zwrotki piosenki. 

„Wyszły w pole kurki trzy  

i gęsiego sobie szły.  

Pierwsza przodem,  

w środku druga,  

trzecia z tyłu oczkiem mruga.  

I tak sobie kurki trzy  

raz dwa! Raz dwa! w pole szły!...” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk8RBYY3Y8I „Kurki trzy” piosenka 

 

Wiadomości dla rodzica: „Trzy kurki” – popularna tradycyjna dziecięca francuska piosenka z XVIII 

wieku. Słowa do polskiej wersji były napisane przez Karola Huberta Rostworowskiego. 

 

Wspólna zabawa dziecka z rodzicem.  

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk8RBYY3Y8I

