
Dzieo dobry! 
Witam Was, moje przedszkolaki! 
Na dobry początek tygodnia zachęcam Was do wysłuchania wraz z rodzicami piosenki. Spróbujcie 
ją wspólnie zaśpiewad. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno 

Poniedziałek 11.05.2020   

Cele: zdobywanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi, usprawnianie narządów 

artykulacyjnych mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt, dwiczenie słuchania ze 

zrozumieniem, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, 

wzbogacanie słownictwa. 

W tym tygodniu chcę Was zabrad na ,,wiejskie podwórko”. Mam nadzieję że zadania jakie 

przygotowałam sprawią Wam dużo radości. 

1. Zapraszam do obejrzenia filmu o zwierzętach z wiejskie zagrody, spróbujcie odgadnąd ich 

nazwy oraz naśladowad odgłosy jakie wydają. 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw&vl=pl 

2. Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie opowiadania pt. „Wiosna w wiejskiej zagrodzie” D. 

Niewoli, a następnie odpowiedz na pytania pod tekstem. 

„Wiosna w wiejskiej zagrodzie” D. Niewola 

Przemek pojechał z rodzicami na wieś, do babci. Podróż była daleka, ale chłopiec nie marudził ani 

trochę, tak bardzo podobał mu się babciny domek z ogrodem, obora i podwórko, po którym 

spacerowały kury, kaczki i kotek Filutek. 

-Już chciałbym tam byd-mruczał. 

Droga prowadząca przez wieś była bardzo wąska-auta z trudem się mijały. 

-Nareszcie-odetchnął Przemek, gdy wszyscy stanęli przed furtką babcinego domu. 

Chłopiec pierwszy pchnął bramę, wbiegł na podwórko i ... 

Wielkie białe ptaszysko sycząc i wyciągając dziób sunęło na niego. 

-Ratunku! On mnie zje!- darł się chłopiec. 

Napastnik jednak wcale nie przestraszył się krzyku, tylko syczał dalej. Z opresji wyratowała wnuka 

babcia. 

-To gąsior- wyjaśniła-Jest zły, bo nie lubi koloru czerwonego (a taki właśnie miał dres miał Przemek). 

Gdy chłopiec trochę ochłonął i zjadł pajdę wiejskiego chleba z miodem, rozejrzał się po podwórku. 

-Babciu! Babciu!- wołał- Popatrz, jakie żółciutkie kłębuszki. 

-To małe kaczki- wyjaśniła. -Aza też ma potomstwo-dodała. 

Za chwilę chłopiec głaskał pieski, które lizały jego ręce. 

-Łaskoczesz-mówił śmiejąc się do brązowego szczeniaczka. 

Niespodzianka czekała go też w oborze, bo okazało się, że obok brązowej krowy stoi brązowy 

cielaczek. 

W kurniku zaś podsłuchał rozmowę kur. 

-Ko, ko-już wkrótce będą pisklęta. 

-Kod-ko dak, tak, tak. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno
https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw&vl=pl


Wieczorem pełen wrażeo gawędził wesoło z babcią. 

-Jakie to dziwne -mówił-że na wiosnę w zagrodzie jest tylu nowych lokatorów.-Kaczuszki, gąski, 

cielaczek-wyliczał. 

-Zgadnij wnusiu, jakie jeszcze małe zwierzątka wnet tu zobaczysz?- pytała babcia. 

Może...-może świnki-odrzekł Przemek. 

Rozmowa na temat opowiadania kierowana pytaniami: 

Gdzie pojechał Przemek z rodzicami? 

Kogo wystraszył się Przemek na podwórku? 

Jakie zwierzęta zobaczył Przemek? 

Jak nazywają się dzieci wymienionych zwierząt? (kaczka, gęś, krowa, pies, kura) 

Jakie odgłosy wydają wymienione zwierzęta? (gęś, kaczka, krowa, kura, kogut, pies, kot) 

Wtorek 12.05.2020 

Cele: poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego, poznanie korzyści jakie człowiek czerpie z 

hodowli zwierząt, samodzielne wykonanie jogurtu owocowego, wdrażanie do dbania o higienę 

podczas przygotowania posiłku. 

Czy wiecie skąd się bierze mleko? 

Zapraszam was do obejrzenia filmu  który odpowie nam na zadane wcześniej pytanie. 

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

skoro wiemy skąd się bierze mleko to zobaczmy co z niego powstaje 

https://www.youtube.com/watch?v=oj1mHoVIjk4 

Teraz wykonajcie dwiczenie z książki: karta nr 57- dzieci łączą linią produkty ze zwierzętami, od 

których one pochodzą. 

Czas na coś pysznego! 

Zachęcam Was do przygotowania jogurtu owocowego.  
Przygotujcie: 
- jogurt naturalny 
- ulubiony owoc np. banany 
- miseczka, deseczka do krojenia, nóż plastikowy 
 
Kroimy owoc na małe kawałki, wkładamy do miseczki i zalewamy jogurtem. Wszystko ostrożnie 
mieszamy i gotowe! Szybko, łatwo, zdrowo i smacznie! 
Przypominam o przestrzeganiu higieny! 

Środa 13.05.2020 

Cele: rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności 

manualnych 

1. Dziś zapraszam was do zabawy muzyczno-ruchowej. Przygotujcie sobie tylko chusteczki i 

uważnie słuchajcie. 

https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJCik
https://www.youtube.com/watch?v=oj1mHoVIjk4


https://www.youtube.com/watch?v=bOY4nPXdZQw 

2. „Bajkowa krowa”- zabawa matematyczno- plastyczna. 

Dzieci wraz z rodzicami wspólnie liczą: 

-ile krowa ma łat? 

-ile ma nóg? 

-ile rogów? 

- ile głów? 

-ile ogonów? 

 Myślę że wszyscy dobrze policzyliście, więc teraz proszę pokolorowad „Bajkową krowę”  

(dzieci kolorują według własnego pomysłu- nie trzymamy się rzeczywistej kolorystyki) 

Dla chętnych 

„Plastelinowa krowa”- dzieci lepią z plasteliny albo ciastoliny krowę. 

https://www.youtube.com/watch?v=bOY4nPXdZQw


 
 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 14.05.2020 

Cele: poznanie nazw dorosłych zwierząt hodowlanych i ich potomstwa, doskonalenie sprawności 

plastyczno-technicznych 

1. Drogie dzieci proszę pomóżcie dziś pieskowi odnaleźd mamę. Przy okazji poznacie nazwy 

zwierząt i ich dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c 

2. „Owieczka” w waszych teczkach jest do wykonania owieczka. Proszę wyjmijcie wszystkie 

elementy karty i sklejcie je wg. Wzoru. Brzuszek owieczki wyklejcie kawałkami waty. 

3. Zapraszam Was do wspólnego śpiewania piosenki Dziadek fajną farmę miał. Jeżeli chcecie, 

możecie spróbowad jej się nauczyd. 

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

Piątek 15.05.2020 

Cele: rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej 

Do wykonania dzisiejszych zadao musicie założyd wygodny strój, ponieważ będziemy wykonywad 

różne dwiczenia gimnastyczne. Pamiętajcie każdy dwiczy według własnych możliwości- to tylko 

zabawa! 

1. Zabawa paluszkowa: 

https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8&list=PL-z_y891E6Xw8E7JVbB7FANrGIwdivifG 

 

2. Skaczemy, biegniemy… 

https://www.youtube.com/watch?v=bokXAIDTwUA&list=PLH0R4k_MeIc9n2vdTRq--

Gc_DqKwP94_g&index=7 

3. W kolejnym zadaniu pokolorujcie rysunek według własnego pomysłu. Później możecie go 

także wydrukowad. 

https://www.kolorowankionline.net/kogut-we-wsi 

Drogi rodzicu! 

Pamiętaj, że nie trzeba drukowad każdej karty pracy. Dziecko może pokazad na monitorze 
komputera. Można również dwiczyd w każdej nadarzającej się sytuacji w życiu codziennym , można 
wykorzystywad zasoby jakie macie Paostwo w domu ( kolorowe książeczki, kolorowanki itp.),  
pamiętajcie że ruch na świeżym powietrzu jest bardzo ważny!  
Jednocześnie zachęcamy do wysyłania zdjęd!!! 
 
Pozdrawiamy!!! 
 
Na zakooczenie zapraszam Rodziców i dzieci na bajkę 
https://www.youtube.com/watch?v=wH3rjOfzOYY 
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https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8&list=PL-z_y891E6Xw8E7JVbB7FANrGIwdivifG
https://www.youtube.com/watch?v=bokXAIDTwUA&list=PLH0R4k_MeIc9n2vdTRq--Gc_DqKwP94_g&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bokXAIDTwUA&list=PLH0R4k_MeIc9n2vdTRq--Gc_DqKwP94_g&index=7
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Dla chętnych 
 
Dopasowanie zwierząt do ich cieni.  

 
 
Dopasuj zwierzęta i ich młode. Każda para innym kolorem. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Rysuj po śladzie.  
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


