
ZWIERZĘTA
NA WIEJSKIM
PODWÓRKU

Wtorek 06.04.2021 r.

Temat dnia: Zwierzęta wiejskie



Cele ogólne:

–rozpoznawanie zwierząt wiejskich i ich młodych,

–utrwalenie informacji dotyczących zwierząt wiejskich i ich młodych,

–wprowadzenie litery Ł, ł,

–doskonalenie grafomotoryki, percepcji wzokowej i słuchowej,

–poszerzanie wiedzy przyrodniczej,

–czytanie globalne.

1.  Poranne ćwiczenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE   

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI   

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w

   https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

2. Powitanka:

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

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych:

-wdrażanie do dokładnego mycia rąk

    -codzienna higiena jamy ustnej

 https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs

4. Stary Donald farmę miał – zabawa naśladowcza. 

Dzieci naśladują odgłosy wydawane przez zwierzęta występujące w piosence.

Stary Donald farmę miał

sł. i muz. Tradycyjne

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!

Na tej farmie pieska miał ija, ija, oł!

Słychać hau, hau tu,

Hau, hau tam,

Hau tu, hau tam,

Wszędzie hau, hau,
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https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs
https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI
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Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!

Na tej farmie krowy miał ija, ija, oł!

Słychać mu, mu tu,

Mu, mu tam,

Mu tu, mu tam

Wszędzie mu, mu,

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!

Na tej farmie kaczki miał ija, ija, oł!

Słychać kwa, kwa tu,

Kwa, kwa tam,

Kwa tu, kwa tam,

Wszędzie kwa, kwa,

Stary Donald farmę miał ija, ija oł! 

5„Powitanie zwierzątek” – ćwiczenie pobudzające aparat artykulacyjny, 

wprowadzenie w tematykę zajęć. Na melodię Wszyscy są, witam was dzieci wybierają, 

jakim zwierzęcym głosem chcą być przywitane. Zaznaczamy, że mogą to być tylko głosy 

zwierząt żyjących na wsi, np. kot – miau, miau; pies – hau, hau; chomik, myszka, szczur – 

pi-pi; koń – iha, krowa – mu, mu, mu; owca – me, me; baran– be, be; kura – ko, ko; kogut 

– kukuryku; kaczka – kwa, kwa; gęś – gę, gę itp.

6. Pięciolatki – wprowadzenie litery Ł,ł 

-Prowadzący prosi o określenie, jaka jest pierwsza głoska słowa: łopata. 

Następnie dzieci podają inne słowa rozpoczynające się tą głoską. 

-„Gdzie w następujących słowach schowała się głoska ł?” – prowadzący wymienia słowa, 

a dzieci określają, na którym miejscu jest głoska ł: łuk,łata, łapa, stół, stadoła, koło, itp.( na 

początku, w środku, na końcu). 

-Pokaz litery Ł – wielkiej drukowanej, małej drukowanej, wielkiej pisanej i małej pisanej. 

-Budowanie modelu wyrazu: łopata (wyraz, sylaby, głoski, zaznaczenie spółgłosek 

kolorem niebieskim i samogłosek kolorem czerwonym). Pokaz prawidłowego sposobu i 

kierunku pisania litery Ł.ł. Kreślenie palcem po śladzie w powietrzu i na stoliku litery. 



 

łopata

ło pa ta

ł o p a t a

ł o p a t a



7. Pięciolatki: Praca w Kartach Pracy 3.29 – wprowadzanie litery Ł, ł- doskonalenie 

zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia w czytaniu.

8. Odczytanie wiersza Na wiejskim podwórku- Stanisław Kraszewski



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?”.

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:

Krowę – łaciate cielątko,

Kozę – rogate koźlątko,

Owcę – kudłate jagniątko,

Świnkę – różowe prosiątko,

Kurkę – pierzaste kurczątko,

Gąskę – puchate gąsiątko,

Kaczkę – płetwiaste kaczątko,

Znalazło mamę każde dzieciątko.

9. Pytania do tekstu:

Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?

Co wydarzyło się w wierszu?

Kto spowodował kłopoty?

Co zrobił gospodarz?



10. Próby podawania przez dzieci nazw miejsc, w których mieszkają 

zwierzęta z utworu, np. kurnik, chlew, stodoła, itd.

11. Propozycja pracy plastycznej:

12. Praca z Kartami Pracy 3.30a – ćwiczenia logicznego myślenia, doskonalenie 

zdolności grafomotorycznych, przeliczanie.

13. „Odgłosy zwierząt” – Jakie zwierzęta można spotkać na wiejskim 

podwórku? Jakie odgłosy wydają? Następnie dzieci wykonują Kartę Pracy 3.30b.

14. Karta pracy dla pracowitych KUKUŁEK:




