
PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r. 
 

TEMATYKA TYGODNIA: ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU 
 
 

Hej,hej. Witajcie w domowym wirtualnym przedszkolu. Mamy nadzieję, że dajecie 

sobie radę z zadaniami, które Wam codziennie przesyłamy. 

Na ten rozpoczynający się tydzień również przygotowałyśmy parę zadań i ćwiczeń do 

wykonania. A więc zaczynamy. 

 

1. Drogi Rodzicu piosenkę, którą tu zamieszczamy ćwiczymy cały tydzień 

(piosenka znajduje się na youtube, dzieci 3,4,5,6 letnie). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UzHccBTf9lY&feature=youtu.be 

„Stary Donald farmę miał” 

 

1. Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

A na tej farmie krowę miał ija, ija o! 

Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

 

2. ... świnkę miał ija, ija o! Świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; 

krowa mu – mu – mu, mu, mu. 

3. ... pieska miał, ija, ija o! Piesek hau – hau - hau, hau, hau; 

świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; krowa mu – mu - mu, mu, mu 

4. ... kury miał, ija, ija o! Kury ko – ko – ko, ko, ko; Piesek hau – hau - hau, hau, hau; 

Świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

5. ... gąskę miał, ija, ija o! Gąska gę – gę – gę, gę, gę; Kury ko – ko – ko, ko, ko; 

Piesek hau – hau - hau, hau, hau; Świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; 

Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

6. ... kaczkę miał, ija, ija o! Kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; Gąska gę – gę – gę, 

gę, gę; Kury ko – ko – ko, ko, ko; Piesek hau – hau - hau, hau, hau; Świnka chrum – 

chrum – chrum, chrum, chrum; Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

7. ... owce miał, ija, ija o! Owce be – be – be, be, be; Kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, 

kwa; Gąska gę – gę – gę, gę, gę; Kury ko – ko – ko, ko, ko; Piesek hau – hau - hau, 

hau, hau; Świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; Krowa mu – mu - mu, mu, 

mu. 

8. ... kotka miał, ija, ija o! Kotek miau – miau – miau, miau, miau; Owce be – be – be, 

be, be; Kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; Gąska gę – gę – gę, gę, gę; Kury ko – 

ko – ko, ko, ko; Piesek hau – hau - hau, hau, hau; Świnka chrum – chrum – chrum, 

chrum, chrum; Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

9. Stary Donald farmę miał ija, ija o! Ija, ija o! 

 

Jakie zwierzęta wystąpiły w piosence? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UzHccBTf9lY&feature=youtu.be


2. „Zwierzęta na wsi” – oglądanie zdjęć przedstawiających zwierzęta hodowane 

w gospodarstwie (dzieci 3,4,5,6 letnie). 

- Co to za zwierzę? 

- Czy widziałeś/łaś kiedyś to zwierzę?  

- Opowiedz jak wygląda.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



3. „Co to za zwierzę” – zabawa słuchowa. Rodzic odtwarza nagrania odgłosów 

zwierząt, które mogą zamieszkiwać wiejską zagrodę (dzieci 3,4,5,6 letnie). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3L

mi1gs5knyzdG1e7ESi0zpXx1WUdDcw2Dban5j07ZQo-5Of8qYcvBXkQ 

 

4. „Dopowiedz i zrób” – zabawa z rymami (dzieci 3,4,5,6 letnie). 

  

Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiadają dzieci. 

Oprócz tego dzieci wykonują czynność, o której jest mowa w zdaniu. 

 

Powiedz: prosię i podrap się po…………... nosie. 

Powiedz : koń i wyciągnij do mnie………... dłoń. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem…………...głowy. 

Powiedz: króliczki i nadmij………………... policzki. 

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem….... brzuszka. 

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa……………trzy. 

 

Zabawę można powtórzyć kilkakrotnie. 

 

5. „Liczymy zwierzęta” – zabawa matematyczna (dzieci 5, 6 letnie). 

 

Rodzicu rozdaj dziecku liczmany, np. nakrętki po napojach lub kredki.  

Przeczytaj treść zadań, a dzieci niech dokonają obliczeń za pomocą liczmanów.  

Przykładowe zadania: 

 

- W gospodarstwie były 3 kury i 2 kaczki. Ile ptaków było w gospodarstwie? 

- Na łące były 2 krowy i 1 koń. Ile zwierząt było na łące? 

- Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 2 pisklęta, a chwilę później – 4. Ile  

  piskląt było razem? 

- Na grzędzie siedziało 5 kur. 3 kury zeskoczyły z grzędy. Ile kur zostało na grzędzie? 

 

5. Nadszedł czas na zabawy ruchowe. Zapraszamy (dzieci 3,4,5 ,6 letnie). 

Pomocne będą karty ruchowe. Rodzic czyta zadanie do wykonania i sprawdza 

ich poprawność. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Lmi1gs5knyzdG1e7ESi0zpXx1WUdDcw2Dban5j07ZQo-5Of8qYcvBXkQ
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Lmi1gs5knyzdG1e7ESi0zpXx1WUdDcw2Dban5j07ZQo-5Of8qYcvBXkQ


  

 

         
 

 

 

 

 

 



7.  A teraz możecie wykonać prace plastyczne. W linkach znajdziecie ciekawe       

pomysły. 

1. http://twelvemakesadozen.blogspot.com/2011/11/guest-blogger-birthday-

party-by-teach.html – wiejskie zwierzęta z talerzyków jednorazowych 

2. http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html – 

zwierzęta z wiejskiego podwórka z origami 

3. https://dollarstorecrafts.com/2011/04/make-cardboard-tube-farm-animals/ – 

zwierzątka z rolek po papierze toaletowym 

4. https://supersimple.com/article/handprint-cows/ – krowa z odbicia dłoni 

5. https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/izabela-kowalska/kurczaki-z-

malych-sloikowk/ – kurczaczki ze słoiczków 

 

 

                                                                         Do zobaczenia jutro! 
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