
Witajcie KRASNOLUDKI 

 

Witamy Was serdecznie w tym słonecznym dniu i do wspólnej muzycznej zabawy na 

wiejskim podwórku zapraszamy. 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kaczuszki+piosenka+taniec 

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

 

https://przedszkouczek.pl/2019/03/29/zwierzeta-na-wsi/ 

   

Zabawa 1. „Na wsi”  

Czy potrafisz nazwać zwierzątka i ptaki, które widzisz na ilustracji? 

Wskaż wybrane zwierzę lub ptaka, nazwij go zastanów się  jaki dźwięk wydaje. Podziel nazwę 

ptaka lub zwierzątka na sylaby, a następnie pokaż rodzinie jak to zwierzątko czy ptak się 

porusza. 

 

Zabawa 2.  „Dzień dobry zwierzątka”- zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy 

mowy. 

Drodzy Rodzice prosimy o przeczytanie poniższego teksty dzieciom. Natomiast to co 

jest zapisane w nawiasach prosimy o wspólne wykonanie w trakcie przerwy w czytaniu tego 

opowiadania. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kaczuszki+piosenka+taniec
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY
https://przedszkouczek.pl/2019/03/29/zwierzeta-na-wsi/


Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury  

w kurniku na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej 

stronie), krowa i koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia 

miękkiego), a piesek w budzie (język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych 

zębów). Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i 

wysuwanie języka nie dotykając o zęby), rozejrzał się po podwórku (kierowanie języka w 

kąciki ust, przy szeroko otwartych ustach), wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną 

wargę) i głośno zapiał - kukuryku!! Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko 

- ko - ko!! Na śniadanie kurki zjadły ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu preparowanego 

wargami). Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!! Pobiegał w koło 

podwórka (usta szeroko otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo 

tym bieganiem i dyszy (wysuwanie szerokiego języka do brody). Wyszedł także ze swej 

kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!! Wypił mleczko  

z miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki). 

W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do przodu jak przy 

samogłosce u).Krowa zaryczała - muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, 

kląskanie). A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzień dobry).  

http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/w-wiejskiej-zagrodzie-literatura-do.html?m=1 

 

Zabawa 3. „W gospodarstwie” - zabawa dydaktyczna 

 

Do tej zabawy będą nam potrzebne: 

• kartoniki ze zwierzętami (można wykorzystać nasze propozycje lub wykonać 

samemu).  

• obręcze lub sznurek 

• kolorowe nakrętki  

• kartoniki z cyframi (można je wykonać ale nie są konieczne) 

Poniższą kartę prosimy wydrukować 3 razy. Dzieci niech pokolorują zwierzęta  

(w zabawie nie trzeba wykorzystać wszystkich zwierząt) a następnie wytną kartoniki po linii.  

Zadaniem dziecka jest posegregować zwierzęta według rodzaju. Kartoniki układają 

w obręczach i liczą, ile jest obrazków zwierząt w każdej obręczy. Następnie dziecko 

porównuje, których zwierząt jest najmniej, a których  najwięcej. Pod każdym zbiorem można 

położyć kartonik z odpowiednią liczbą  lub ułożyć odpowiednią liczbę nakrętek. 

Np. 1 krowa, 2 koguty, 3 barany, 4 kozy 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/w-wiejskiej-zagrodzie-literatura-do.html?m=1


 

https://pl.pinterest.com/pin/335588609714179346/ 

  

https://pl.pinterest.com/pin/335588609714179346/


 



A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania na wsi proponujemy bardzo 

kreatywną zabawę plastyczną. 

 

„W gospodarstwie” – lepienie z gotowanej plasteliny zwierząt żyjących na wsi, 

tworzenie wiejskiej zagrody 

 Przepis na gotowaną plastelinę 

▪ trzy łyżki spożywczego oleju; 

▪ szklanka mąki; 

▪ proszek do pieczenia – łyżka; 

▪ pół szklanki soli; 

▪ szklana ciepłej wody; 

▪ opcjonalnie: cukier waniliowy albo aromat do ciasta; 

▪ kolor: farba, barwnik spożywczy lub atrament. 

Wszystkie składniki wkładamy do garnka. Gotując mieszamy je łyżką. Kiedy masa 

będzie twarda, wyjmujemy z garnka na deskę lub blat, zagniatamy jeszcze chwilę dosypując 

mąki. Masa powinna mieć wygląd plasteliny. Gotową masę możemy podzielić na kilka części 

dodać barwnik lub odrobinę farby. W ten sposób uzyskamy masę w różnych kolorach. Można 

również malować gotowe ,,ulepianki”. 

A teraz pora na ulepienie pięknych zwierzątek ze wsi. 

Zwierzątka ułóżcie na tekturce, pudełku po butach itp. Można z zielonej bibuły wyciąć 

trawkę, dorysować kwiatuszki, z małych gałązek zrobić mini-drzewka 

Do zabawy można też wykorzystać gotową plastelinę (ze sklepu). Poniżej znajdziecie 

link z propozycjami jak ulepić zwierzaki. 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2016/06/plastelinowe-love-zwierzaki-z-farmy.html?m=0 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2016/06/plastelinowe-love-zwierzaki-z-farmy.html?m=0


Drogie KRASNALE 

 W dzisiejszym Dniu obchodzony jest Międzynarodowy DZIEŃ ZIEMI. tej okazji 

przygotowałyśmy dla Was kilka ciekawych niespodzianek. A więc zapraszamy do wspólnego 

świętowania:      NIECH ŻYJE NASZA PLANETA!!!! 

Zapraszamy do posłuchania  bajki o tematyce ekologicznej, pt. "Owca Ola Bohaterką 

Pola" autor bajki: Natalia Przybylska czyta: Natalia Przybylska, Krzysztof Przybylski  

muzyka: Krzysztof Przybylski 

 

Link do  darmowego audiobooka: https://youtu.be/o7ITdA3PZOw 

 

 

Poniżej umieszczamy ciekawe linki z edukacyjnymi filmikami i piosenkami. 

Zachęcamy w wolnej chwili do przeglądnięcia czy posłuchania. 

Filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4 

https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I 

https://www.youtube.com/watch?v=jeNa2YANBaw 

Piosenki: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-wvNAsH_9OU 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

 

A na koniec świętowania prosimy pokolorujcie jak najpiękniej poniższą laurkę dla 

naszej planety. 

https://youtu.be/o7ITdA3PZOw
https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4
https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I
https://www.youtube.com/watch?v=jeNa2YANBaw
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA
https://www.youtube.com/watch?v=-wvNAsH_9OU
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


 

 



Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego:  

 

 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

 

 opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

 

mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com

