
PSZCZÓŁKI 

 

14.04.2021r. (ŚRODA) 

 

Temat kompleksowy: Zwierzęta na wsi 

 

I część dnia:  

 

Drodzy rodzice! Dzisiejszy temat zajęć to zwierzęta wiejskie.  

Proponuję więc wspólnie z dzieckiem obejrzenie filmu przedstawiającego zwierzęta żyjące 

w gospodarstwie wiejskim.  

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw 

 

Zagadki dotyczące poznanych zwierząt na filmie:  

 

W każdej wsi jest taki budzik, 

który co dzień budzi ludzi.  

Budzik chodzi, łapką grzebie. 

Choć nie czesze się, ma grzebień. KOGUT 

 

Jest dumna ze swego noska  

i kręconego ogonka. 

I z tego, że często Ci służy,  

jako pojemna skarbonka. ŚWINKA 

 

Jestem duża, ciemna,  

białe łaty mam. 

Sianem mnie nakarmisz, 

zdrowe mleko dam. KROWA  

 

Jestem biała, szara, 

ruda albo czarna.  

Niosę smaczne jaja,  

lubię dziobać ziarna. KURA  

 

Często wołam: be, be, be.  

Czy ktoś wełnę moją chce? OWCA 

 

Ma wspaniały ogon  

i korali sznur. 

Nie gdacze, nie kwacze, 

a woła: gul, gul. INDYK  

 

Kopytka, rogi i bródka mała,  

i żeby jeszcze tak nie skakała, 

najpierw na drzewo, potem do woza,  

już wiesz na pewno, to zwykła… KOZA  

 

Lubię pływać w stawie  

każdy z was mnie zna.  

Wśród wrzasków domowych ptaków 

słychać moje: kwa, kwa KACZKA 

 

Choć to nie dziewczynka, 

piękną grzywę nosi,  

nieraz na swym grzbiecie 

człowieka unosi. KOŃ  

 

 

 

Te i inne zagadki znajdziecie Państwo ma stronie 

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+zwierzętach+wiejskich?page=0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw
http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+zwierzętach+wiejskich?page=0


Zabawa ruchowo-bieżna „Koniki”  

Rodzic wyznacza dziecku teren do zabawy oraz miejsce, które będzie stajnią dla konika. Na 

polecenie: koniki wybiegają ze stajni: – biegną kłusem – szybko na palcach – idą stępa  

– powoli z wysokim unoszeniem kolan. – galopem – z odbijaniem się kolejno jednej nogi 

i drugiej nogi. Na sygnał wracają do stajni. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

III część dnia:  

 

W ramach aktywnego popołudnia proponujemy utrwalenie wiadomości z I części dnia.  

W ramach powtórki, proszę zabawić się z dzieckiem w rozwiązywanie zagadek tekstowych 

o zwierzętach wiejskich, które są dostępne powyżej. Powtarzamy także zabawę ruchowo 

bieżną „Koniki”.  

 

Na koniec, zachęcamy do zbudowania z dostępnych w domu klocków, zagrody dla 

zwierząt wiejskich.  

Zagrodę można wykorzystać do twórczej zabawy przez cały tydzień.  

 

Proponujemy również wydrukować dziecku kolorowanki z motywem zwierząt 

gospodarskich.  

 

Opracowały: 

1. Jolanta Mazurek,  

2. Małgorzata Kleczaj  


