
GRUPA VIII 

 

Temat tygodnia: Zwierzęta na wiejskim podwórku. 

 

Środa  01.04.2020 rok 

 

Temat dnia: Odgłosy wiejskiego podwórka.  

 

 
 

 

Witamy wszystkich w środowy poranek. Zapraszamy do pracy Pracusie !!! 

 

 

1. „ Kwiecień” – rozmowa z dzieckiem  na temat nowego miesiąca, powtórzenie 

ile rok ma miesięcy, jakie mamy pory  roku. 

 

Przeczytanie i wyjaśnienie dziecku przysłów o kwietniu: 

 

1.Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. 

2.Jeśli pszczoły w kwietniu nie latają, to długie chłody zapowiadają. 

3.Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi. 

4.Choć w kwietniu słonko grzeje, nieraz pola śnieg zawieje. 



2. Ćwiczenia dykcyjne  - powtarzanie za osobą dorosłą wybranych fragmentów 

wiersza: 

Kura gdacze, kaczka kwacze, 

Krowa ryczy, świnka kwiczy,  

Owca beczy, koza meczy, 

A na płocie przy chlewiku , 

Kogut pieje: „Kukuryku!” 

 
3. „Zwierzęta w gospodarstwie” – słuchanie  głosów zwierząt. 

 
Spróbuj zgadnąć kto wydaje takie dźwięki, starsze dzieci mogą spróbować 

odczytać napisy. Czy wszystkie zwierzęta mieszkają w polskim 

gospodarstwie?   

 
https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

Określanie, co robi dane zwierzę – podawanie odpowiednich czasowników, np.  

kot miauczy, koń rży, owca beczy… itd. 

 

4.  Stary Donald farmę miał – zabawa muzyczna do piosenki. Dziecko śpiewając 

piosenkę porusza się w wybrany sposób w jedną stronę (np. krokiem dostaw-

nym, skacząc na jednej nodze, podnosząc wysoko kolana i klaszcząc pod nimi).  

 

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,  

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! 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0


 

Tu jest trochę inna wersja piosenki do odtworzenia  

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

 

5. „Wiejski wyścig”- przygotowanie gry ściganki. (propozycja dla dzieci 4,5,6 

letnich). Ponumeruj pola razem z rodzicami lub rodzeństwem.  

Przygotuj kartkę A3 (lub A4) narysuj planszę do gry którą należy podzielić na 

pola, ustalić miejsce startu i mety. Na polach można przygotować „pola 

niespodzianki” np. czekasz jedna kolejkę, przeskakujesz 3 pola itp. Na planszy 

należy narysować wiejskie gospodarstwo.  

 

Miłej zabawy.   

 

6. 6- latki wykonują karty pracy w książkach (KP3. 37a i b)  

 

7. Karty pracy dla chętnych (możesz wydrukowac i pokolorować) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0


 


