
W GOSPODARSTWIE 

 

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 

1. Kochani Piraci! Tematem dzisiejszych zajęć będzie wieś oraz zwierzęta, które 

na niej zamieszkują. Proponuje Wam obejrzeć bardzo ciekawy film, dzięki 

któremu wyruszycie na wycieczkę na wieś, do gospodarstwa rolnego. 

Poznacie różne zwierzęta gospodarskie i ich głosy. Dowiecie się także skąd 

się bierze mleko, oraz odwiedzicie fermy: kurzą, kaczą i gęsią. 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831 

2. A teraz czas się troszkę poruszać. W tym celu poproście rodziców o włączenie 

doskonale znanej Wam piosenki „Koniki” i ruszajcie do zabawy  

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

3. Na koniec proponuje abyście pokolorowali obrazek według kodu- załącznik 1. 

Jeśli nie macie drukarki, bądź nie możecie wydrukować załącznika niech Wasze 

dzieci narysują na kartce papieru zwierzątko, które najbardziej im się spodobało 

podczas oglądania filmu. 

 

WTOREK 31.03.2020 

1. Dzień Dobry Kochani! 

Dziś chciałabym Was przywitać znaną Wam piosenką „Kaczuszki”. Zapraszam Was 

do wspólnej zabawy  

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

2. Proponuje abyście spróbowali rozwiązać zagadki. O jakim zwierzątku jest 

mowa? 

Zagadka o krowie 

Duża i łaciata, 

na zielonej łące. 

Mlekiem nam dziękuje, 

za trawę i słońce. 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831
https://www.youtube.com/watch?v=qjPRAGyeYJA
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94


Zagadka o kurze 

Chodzi po podwórku, 

o ziarenka prosi. 

Siaduje na grzędzie, 

pyszne jajka znosi. 

 

Zagadka o kogucie 

Chodzi po podwórku, 

zawsze grzebień nosi. 

Jest panem podwórka 

i chlubą gosposi? 

 

Jestem przekonana, że udało Wam się odgadnąć wszystkie zwierzęta  Brawo! 

 

3. Teraz proszę Was drodzy Rodzice żebyście wydrukowali załącznik nr 2. 

Przygotujcie też nożyczki. Pozwólcie dziecku wyciąć samodzielnie 

wydrukowane zwierzęta. Zwróćcie uwagę na prawidłowy chwyt nożyczek. 

Jeśli nie posiadacie drukarki tylko wybierzcie zwierzę. 

 

 Dla zainteresowanych polecam ciekawe pomysły na doskonalenie techniki wycinania 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/12/nauka-wycinania/ 

 

4. Kochani poproszę Was abyście teraz wzięli białą kartkę. Poproście rodziców  

o narysowanie 11  kółeczek na niej. Wycięte zwierzątka połóżcie przed sobą    

i wybierzcie jedno z nich. Teraz podzielcie je na sylaby wyklaskując. Wytnijcie 

z białej kartki tyle kółek ile sylab wyklaskaliście. 

Brawo! Spisaliście się doskonale  

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/12/nauka-wycinania/


ŚRODA 01.03.2020 

1. Kochani dziś posłuchajcie wiersza pt. „Rozmowy zwierząt” – Anny Surowiec. 

Waszym zadaniem jest zapamiętanie jak największej liczby 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. 

 

Ile zwierząt udało się Wam zapamiętać? Na pewno poszło Wam świetnie! 

2. Teraz naśladujcie odgłosy zwierząt, które wystąpiły w wierszu. Brawo! 

 

3. Przygotujcie plastelinę, najlepiej koloru żółtego, jeśli nie macie w domu 

plasteliny możecie do tego zadania wykorzystać nakrętki, guziczki itp. 

Potrzebne będą jeszcze Wam dwie białe kartki, oraz kredki niebieska                

i czerwona. Na każdej kartce narysujcie jedną, dużą pętlę. Tym sposobem na 

jednej kartce mamy pętlę koloru czerwonego a na drugiej kartce koloru 

niebieskiego. Będą to zagrody. Ulepcie z plasteliny żółte kuleczki, będą to 

Wasze kurczaczki. Jeśli nie macie plasteliny „zaczarujcie” swoje guziczki czy 

nakrętki aby stały się kurczaczkami 

 W niebieskiej zagrodzie umieśćcie 8 kurczaczków, w czerwonej 7. Policzcie                

i powiedzcie w której zagrodzie jest więcej kurczaczków i o ile? 

 Teraz umieśćcie 6 kurczaczków w zagrodzie czerwonej a 5 w niebieskiej. 

Policzcie i powiedzcie gdzie jest więcej kurczaków i o ile? 

 Teraz umieśćcie cztery kurczaczki w zagrodzie niebieskiej oraz cztery                         

w zagrodzie czerwonej. Gdzie jest więcej kurcząt? 

Drodzy rodzice teraz Wy pobawcie się w ten sam sposób ze swoimi pociechami. 

Umieszczajcie różna liczbę „kurcząt” w „zagrodach”. Zadawajcie dzieciom pytania: 

Gdzie jest więcej? 

Gdzie mniej? 

O ile? 

Czy jest tyle samo? 

4. Na koniec wykonajcie sobie nawzajem masażyk do wiersza „ Na wiejskim 

podwórku” – Bożeny Szuchalskiej 

„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). 

 

CZWARTEK 02.04.2020 

1. Kochani Piraci! Dziś posłuchajcie piosenki „Stary Donald farmę miał”. Starajcie 

się naśladować odgłosy zwierząt występujących w piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=yit7PlRN7Yg 

2. Czy pamiętacie jakie zwierzęta mieszkają na wsi? Proszę wymieńcie je na 

głos. Podzielcie je na sylaby, możecie przy tym podskakiwać, klaskać. 

Pamiętajcie jeden podskok/klaśnięcie = jedna sylaba. Bardzo dobrze 

poradziliście sobie z tym zadaniem. 

 

3. Drodzy Rodzice, proszę abyście wypowiadali nazwy zwierząt  w następujący 

sposób: 

K – U – R - A,      K – O- T,        K – R – O – W - A,      K – O - Z - A,      K – O – Ń,                      

P –I- E –S,          K – A – CZ - K - A 

Niech Wasza pociecha teraz powie jakie słowo powiedzieliście. 

4. Dziś stworzycie swoją makietę gospodarstwa. Kochani poproście swoich 

rodziców o większe pudełko (może być po butach), kolorowe kartki, klej, 

nożyczki, farby.  Środek pudełka możecie pomalować farbą lub wykleić 

papierem, stwórzcie farmę według własnego pomysłu. Jeśli posiadacie                 

w domu wśród swoich zabawek, klocków kurę, krowę konika lub inne zwierzę 

mieszkające w gospodarstwie umieśćcie je we wcześniej przygotowanym 

pudełku. Jeśli nie posiadacie takich zabawek możecie na kartce białego 

papieru takie zwierzątko narysować i je wyciąć a następnie wkleić do pudełka. 

Życzę Wam mnóstwa radości podczas tworzenia makiety  

 

PIĄTEK 03.04.2020 

1. Kochane dzieci! 

Przywitajmy się znaną Wam piosenką ( nie zapomnijcie o pokazywaniu) 

http://www.p35gdynia.pl/wp-content/uploads/domprze/proptyg/zał_3_do_tydzień 3_piraci.wma 

2. Spójrzcie na zdjęcie koguta i kury. Opiszcie ich wygląd. Czy dostrzegacie różnice 

w ich wyglądzie? Powiedzcie czym się różnią? Które z nich się Wam bardziej 

podoba, powiedzcie dlaczego?. ( zał.4, zał. 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=yit7PlRN7Yg
http://www.p35gdynia.pl/wp-content/uploads/domprze/proptyg/zał_3_do_tydzień%203_piraci.wma


Źródło zdjęć: pixabay.com- załącznik 4, wikipedia.org- załącznik 5 

 

3. Proponuję teraz zabawę z farbami  przygotujcie kartkę papieru, pędzelek, 

kubeczek z wodą. Pomalujcie teraz swoją rączkę na kolor brązowy i odbijcie ją 

na kartce. W ten sposób na Waszej kartce znalazła się kura  Domalujcie 

grzebień, dziób, nogi i gotowe  

Sposób wykonania załącznik nr 6  

Źródło: Pinterest 
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