
Grupa III Skrzaty  

Wychowawcy : Agnieszka Dziubińska, Sylwia Witczak, 

nauczyciel wspomagający: Agnieszka Pałac   

 

 Witamy  w nowym tygodniu!!! Zapraszamy do zabawy!!! 

 

Temat tygodnia: Na wiejskim podwórku. 

 

Poniedziałek  04.05.2020 r. 

 

Trampolinek detektywem. 

 

Cele:  

• wdrażanie dzieci do uważnego słuchania ze zrozumieniem 

• poznawanie życia zwierząt na wsi 

• motywowanie do logicznego myślenia 

• budzenie empatii w stosunku do zwierząt. 

 

 

1.  Wysłuchanie opowiadania: 

 

Przygoda Trampolinka na wsi 

Pewnego dnia do przedszkola przyleciał bocian Klek, który mieszkał na wsi w gnieździe na dachu 

stodoły. 

– Kle, kle, Trampolinku, potrzebujemy twojej pomocy. Wsiadaj na moje plecy, po drodze wszystko 

ci opowiem. 

I polecieli. Okazało się, że mały kotek Miluś gdzieś się zapodział. Jeszcze rano siedział w koszyku, 

a teraz go 

nie ma. Pies Filek posłał więc po Trampolinka, żeby pomógł w poszukiwaniach. Przecież kiedyś 

bawili się razem 

w detektywów. Wreszcie dotarli do wsi. Bocian bezpiecznie wylądował na podwórku. 

– Hau, hau, tak się cieszę, że jesteś – przywitał Trampolinka Filek. – Muszę pilnować gospodarstwa 

i nie mam czasu 

szukać tego małego wędrownika, ale ty na pewno go znajdziesz. 

Trampolinek najpierw odwiedził krówki w oborze. 

– Muu, nie widziałam kotka, Trampolinku, muu – zamuczała krowa. – Na nic nie patrzę, bo 

opiekuję się moim synkiem, 

cielaczkiem, muu. Idź do stajni, może tam coś wiedzą. 

Ale w stajni nikogo nie było, ani klaczy, ani źrebaka. Konie wybrały się na pastwisko, ihaha, ihaha. 

Trampolinek porozglądał 

się po stajni, ale kotka nie znalazł. 

Nagle usłyszał gdakanie dochodzące z kurnika. 

– Koo, koo, ko, ko! – wołała kwoka swoje kurczęta na obiad. 

Trampolinek zajrzał do kurnika. Kiedy zapytał o kotka Milusia, usłyszał, że może poszedł bawić się 

z małymi prosiaczkami. 

A prosięta, jak wiadomo, mieszkają w chlewie z mamą świnką. Ale i tam nikt nic nie słyszał i nie 

widział. 

– Zapytaj gęsi albo kaczek, chrum, chrum – poradziła mama świnka. – Pewnie pluskają się teraz w 

stawie, chrum, 

chrum. 



Poszedł Trampolinek nad staw. Kaczka z kaczętami i gęś z gąsiętami chlapały wodą na wszystkie 

strony. 

Takiego narobiły hałasu, że aż trudno opisać. 

– Gę, gę, gę, nic nie wiem, gę, gę, gę – gęgała gęś, a kaczka dopowiadała: – Kwa, kwa, kwa, i ja, i 

ja. Miluś nie chce się 

z nami pluskać, kwa, kwa. 

Trampolinek wrócił do Filka, który ze znudzoną miną słuchał koguta. A kogut dreptał za Filkiem i 

wrzeszczał: 

– Ja tu rządzę, kukuryku, na podwórku i w kurniku. 

Gdy kogut zobaczył Trampolinka, trochę się zawstydził, potrząsnął grzebieniem i z zadartym 

wysoko dziobem 

odmaszerował. 

– Filku, o czym rozmawiałeś dzisiaj rano z kotkiem? – zapytał Trampolinek. 

– Hau, hau, tłumaczyłem mu, że jak dorośnie, będzie przeganiał myszy ze stodoły, hau, hau. 

– Biegniemy do stodoły, hej, hop! – zawołał Trampolinek. 

Weszli do stodoły. A tam zwinięty w kłębek spał Miluś, bo koty lubią pospać w dzień. 

– Może myślał, że jak się obudzi w stodole, to już będzie dorosłym kotem – zaśmiał się Filek. 

Trampolinek położył paluszek na buzię, żeby pies był cicho, i wyszli na paluszkach. 

Wszystko dobrze się skończyło. Zwierzęta podziękowały Trampolinkowi za pomoc. 

Trampolinek musiał już wracać do przedszkola, więc bocian Klek zaprosił go do lotu. 

I frr, polecieli. 

Urszula Piotrowska 

 

 

Rozmowa na temat opowiadania. 

−− Kto poprosił Trampolinka o pomoc? 

−− Z jakimi zwierzętami rozmawiał Trampolinek? 

−− Gdzie odnalazł się kotek? 

 

2. Zwierzęta z wiejskiego podwórka film edukacyjny. Zapraszamy do oglądania. 

https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8  

 

3. Zabawa ruchowa -  naśladujemy zwierzątka domowe. 

 

Karty z opisem ćwiczeń: 

https://drive.google.com/file/d/17M9Pw71GhZKUyPLufEdBhpd1VXeK06-V/view  

https://drive.google.com/file/d/1weBd7_mcTlEt16tXbGYEe3dDqGUX0T7u/view  

https://drive.google.com/file/d/1k-o50A8X9bc676tsoZe10Zr7pSQwsEmY/view  

https://drive.google.com/file/d/1HOZO8QYRk8Q1d8wPl_LIMAqJ4njM-nGb/view  

https://drive.google.com/file/d/1paEAEvk3wifItDTqrCZVgr-PWFvNHryh/view  

https://drive.google.com/file/d/1cmbsPgiMorjxzMeUng57KQFXYYhMRMiQ/view  

 

4. Zabawa w detektywa – odszukaj cienie zwierzątek .  

 

https://i.pinimg.com/564x/da/dc/09/dadc09d3ba8d899a0a9072e695e09cc7.jpg  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8
https://drive.google.com/file/d/17M9Pw71GhZKUyPLufEdBhpd1VXeK06-V/view
https://drive.google.com/file/d/1weBd7_mcTlEt16tXbGYEe3dDqGUX0T7u/view
https://drive.google.com/file/d/1k-o50A8X9bc676tsoZe10Zr7pSQwsEmY/view
https://drive.google.com/file/d/1HOZO8QYRk8Q1d8wPl_LIMAqJ4njM-nGb/view
https://drive.google.com/file/d/1paEAEvk3wifItDTqrCZVgr-PWFvNHryh/view
https://drive.google.com/file/d/1cmbsPgiMorjxzMeUng57KQFXYYhMRMiQ/view
https://i.pinimg.com/564x/da/dc/09/dadc09d3ba8d899a0a9072e695e09cc7.jpg


Wtorek  5.05.2020 r. 

 

Pożyteczna dżdżownica. 

 

Cele:  

 

• poznanie znaczenia i roli dżdżownicy w środowisku przyrodniczym 

• zachęcanie do bezpośredniego i czynnego obcowania ze światem przyrody 

• budzenie zainteresowania życiem zwierząt 

• uwrażliwianie na piękno i bogactwo przyrody 

 

 

 

1. Wysłuchanie wiersza. 

 

Dżdżownica 

 

Drążę w ziemi korytarze, 

jestem bardzo pożyteczna. 

Zjadam grzyby i próchnicę 

i pod ziemią sobie mieszkam. 

 

Spulchniam glebę, wtedy woda 

wsiąkać łatwo do niej może. 

Lecz nie lubię, kiedy mocno 

ciągle pada deszcz na dworze. 

 

Elastyczne moje ciało 

z mięśni zbudowane całe. 

Chociaż słyszę - jesteś brzydka, 

nie przejmuję się tym wcale.  

 

B. From 

 

Pytania nawiązujące do treści wiersza: 

 

-- gdzie żyje dżdżownica? 

-- co dżdżownica robi pod ziemią? 

-- czym się żywi? 

-- czego dżdżownica nie lubi? 

(podczas nadmiernych opadów dżdżownice wychodzą na powierzchnię) 

-- jak wygląda dżdżownica?  

 

Ilustracje przedstawiające dżdżownice: 

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/05/D%C5%BBD%C5%BBOWNICA-1.pdf  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/05/D%C5%BBD%C5%BBOWNICA-2.pdf  

  

 

2. “Dżdżownice są nieziemskie!” - filmik edukacyjny. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Xpuf_ud5mb8 3BHiJkSof4  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/05/DŻDŻOWNICA-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/05/DŻDŻOWNICA-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Xpuf_ud5mb8
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&fbclid=IwAR0XT67HMwCjlZdef7YZA8RYj_EsNjH8YK5PWOhecNjvTta1U3BHiJkSof4


 
3.  Wspólne wyjście  z dzieckiem  do ogródka, aby przekopać ziemię. 

Podczas przekopywania znalezione dżdżownice dziecko może włożyć do  pojemnika najlepiej 

szklanego. Obserwowanie  dżdżownic z każdej strony przy pomocy szkła powiększającego. 

Po obserwacji dżdżownicę wypuszczamy na wolność… 

 

4. Ćwiczenia grafometryczne -  rysuj po śladzie - dżdżownica. 

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/D%C5%BCd%C5%BCownica-1.pdf   

 

 

 

 

Środa  6.05.2020 r. 

 

W wiejskiej zagrodzie. 

 

Cele: 

 

• budzenie zainteresowania życiem zwierząt 

• uwrażliwianie na piękno i bogactwo przyrody 

• nauka piosenki 

• reagowanie na sygnał dźwiękowy 

• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej 

 

 

 

1. Gimnastyka Rączek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w  

 

2. Projekcja  filmiku edukacyjnego - Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi. Rozmowa na 

tema treści filmu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U  

 

3. Połącz w pary mamy zwierząt z ich dziećmi. Zadanie interaktywne. 

 

https://learningapps.org/display?v=pq0vxygc317  

 

 

4. Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Stary Donald farmę miał”. 

Wysłuchanie piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c  

 

 

1.Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

I na tej farmie świnkę miał ija, ija o! 

Świnka chrum – chrum – chrum (x2) 

Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Dżdżownica-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://learningapps.org/display?v=pq0vxygc317
https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c


 

2.Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

I na tej farmie krówkę miał ija, ija o! 

Krówka mu – mu – mu (x2) 

Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

  

3.Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

I na tej farmie konia miał ija, ija o! 

Konik ihaha – ihaha (x2) 

Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

 

4.Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

I na tej farmie kozę miał ija, ija o! 

Koza mee – mee – mee (x2) 

Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

 

5.Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

I na tej farmie kurkę miał ija, ija o! 

Kurka ko – ko – ko (x2) 

Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

6.Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

I na tej farmie pieska miał ija, ija o! 

Piesek hau – hau – hau (x2) 

Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

 

7.Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

I na tej farmie kotka miał ija, ija o! 

Kotek miau – miau – miau (x2) 

Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

 

8.Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

I na tej farmie myszkę miał ija, ija o! 

Myszka pi – pi – pi (x2) 

Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

 

5. Domowa orkiestra. 

 

Stwórzcie domową orkiestrę, do tej zabawy potrzebujecie kuchenne narzędzia np. dwie łyżki lub 

łyżka + garnek – uderzamy o siebie „instrumentami” (wykorzystać można to co znajduje się w 

kuchni). Gramy na instrumentach podczas piosenki. Kiedy w tekście pojawiają się poszczególne 

zwierzęta  – przestajemy grać i naśladujemy wydawane przez nie odgłosy. 

 

 



Czwartek 7.05.2020 

 

Na wsi. 

 

Cele: 

• budzenie zainteresowania pięknem i bogactwem wiejskiego krajobrazu 

• rozwijanie wyobraźni 

• doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

• ćwiczenie sprawności manualnej. 

 

 

 

1. Zabawa ruchowa – gimnastyka ze zwierzątkami. „Zakręć kołem i ruszaj się jak….” 

https://wordwall.net/pl/resource/1172554/%C4%87wiczenia-wiejskie-zwierz%C4%99ta  

 

2. Rozwiązywanie zagadek: 

 

Na śniadanie owies je, czasem rżeniem wita cię. (koń) 

Ma ryjek różowy i małe kopytka. Wszystko ładnie zjada ze swego korytka. (świnia) 

Ptak domowy, jajka znosi i o ziarnka, gdacząc, prosi. (kura) 

Je trawę na łące, czasem łaty ma. A gdy rolnik ją wydoi, to mu mleko da. (krowa) 

Kiedy idzie polną ścieżką, kwacze głośno: kwa, kwa, kwa. (kaczka) 

 

 

3.  Zabawa plastyczna – poniżej  kilka pomysłów na  wykonanie zawieratek z papieru : 
 

kurka https://www.youtube.com/watch?v=VZs-7KdsyjA  

 

świnka https://www.youtube.com/watch?v=QecmsenO6xM  

 

krówka https://www.youtube.com/watch?v=LzxmWAIKjZw  

 

4. Zabawy konstrukcyjne. 

 

Budowanie  z klocków domu dla ulubionego wiejskiego zwierzęcia. Możecie je 

narysować/wydrukować (może macie jakieś gotowe figurki), a następnie włóżcie je do domu oraz 

wymyślcie dla niego imię.  

 

 

Piątek 8.05.2020 r. 

Co lubią zwierzęta? 

 

Cele:  

• budzenie zainteresowania światem przyrody 

• poznawanie zwyczajów zwierząt z gospodarstwa wiejskiego 

• wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem. 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1172554/ćwiczenia-wiejskie-zwierzęta
https://www.youtube.com/watch?v=VZs-7KdsyjA
https://www.youtube.com/watch?v=QecmsenO6xM
https://www.youtube.com/watch?v=LzxmWAIKjZw


1. Zróbcie sobie wspólne masażyki. 

 

Na wiejskim podwórku 

 

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. 

 

 

 

2. Jakie zwierzątko słyszysz? - rozpoznawanie odgłosów zwierząt. Gra interaktywna. 

 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/jakie-zwierze-slyszysz  

 

 

3. Film edukacyjny “Co jedzą wiejskie zwierzęta?”. Rozmowa na temat treści filmu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2LOpSLZe2RA  

 

4.  Przyjrzyj się  obrazkom i zaznacz  co jedzą zwierzątka.( strona 1 i 2) 

 

https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2018/09/co-jedza-zwierzeta.pdf  

 

5. Kolorowanki tematyczne – zwierzęta na wsi. 

 

https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanki/zwierzeta_domowe/  

 

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zwierzeta-na-wsi-5-kolorowanek-do-druku-aa-Qoha-

HgDY-89xL.html  

 

 

 
 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/jakie-zwierze-slyszysz
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