
Witajcie KRASNOLUDKI 

 

Zapraszamy Was dziś na nasze ostatnie spotkanie na wiejskim podwórku. Mamy 

nadziej, że dzisiejsze nasze spotkanie ze zwierzętami wiejskimi również będzie dla Was 

ciekawa i wesoła. A więc zaczynamy… 

  

Dziś zaczniemy od takiej śmiesznej gimnastyki buzi i języka. 

 

Zabawa 1. 

„Zwierzęta na wsi” – zabawy dźwiękonaśladowcze 

1. Wylosuj obrazek. 

2. Nazwij zwierzę na obrazku. 

3. Podziel nazwę zwierzęcia na sylaby. 

4. Naśladuj odgłos, jaki wydaje to zwierzę. 

 

 

https://www.logopestka.pl/zwierzeta-na-wsi-zabawy-dzwiekonasladowcze/ 

 

 

https://www.logopestka.pl/zwierzeta-na-wsi-zabawy-dzwiekonasladowcze/


A teraz usiąść wygodnie mój Maluszku i posłuchaj chwilkę. Drodzy Rodzice prosimy 

przeczytajcie wiersz dziecku, a następnie zadajcie mu kilka pytań dotyczących tego wiersza. 

 

S. Kraszewskiego „Na wiejskim podwórku” 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł, czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”. 

 

A teraz spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań: 

1. Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? 

2. Co wydarzyło się w wierszu? Kto spowodował kłopoty? 

3. Co zrobił gospodarz? 

Drogi Rodzicu przeczytaj jeszcze raz ten wiersz, ale tym razem pozwól swojemu dziecku 

włączyć się w to czytanie. Zadanie to polega na tym, że rodzic czyta początek każdego 

zdania, a dziecko próbuje je zakończyć (rodzic: Krowa-łaciate…, dziecko: …cielątko itd.) 



Zapraszamy na krótki filmik o pewnym małym piesku pt. ,,Szukam mamy”. 

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c&feature=youtu.be 

 

Zadanie.  Dokończ rysunki a następnie pokoloruj według podanego wzoru. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c&feature=youtu.be


 

 

  



 



Praca plastyczna „Zwierzaki” 

Do wykonania pracy potrzebna będzie Wam plastelina. Wybierzcie dowolny rysunek  

i wylepcie go kolorowymi kulkami z plasteliny. Każdy rysunek ma podany zestaw kolorów 

plasteliny, jaki możecie użyć do jej wykonania. 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/106467978679701973/ 

https://pl.pinterest.com/pin/106467978679701973/


 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/28288303899202032/ 

  

https://pl.pinterest.com/pin/28288303899202032/


 

 

https://pl.pinterest.com/pin/853221091892112873/ 

https://pl.pinterest.com/pin/853221091892112873/


Zadanie.  Policz zwierzątka i dorysuj odpowiednią ilość kreseczek w ostatnim kwadracie.  

 

 

 

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

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


Zanim się pożegnamy przygotowałyśmy dla Was niespodziankę na weekend. Mamy 

nadzieję, że poniższe filmiki edukacyjne o wiejskich zwierzątkach Wam się spodobają.  

W filmikach ukryte są bardzo ciekawe zadania, które na pewno szybko rozwiążecie. Poniżej 

znajdziecie linki do nich. Życzymy miłej i ciekawej zabawy  

 

 

Zwierzęta na wsi część 1 (odgłosy, zagadki, zadania) 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0 

 

 

Zwierzęta na wsi część 2 (gdzie mieszkają, co jedzą, co nam dają, zadania) 

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4 

 

 

 

 

Wykonywane przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

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

wykonanych doświadczeń, zabaw ruchowych, ćwiczeń możecie wysyłać na naszego maila 

grupowego:  

 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras  
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