
Drodzy Rodzice!   

Dzisiejsze zajęcia wpisują ma na celu: rozwijanie u dzieci spostrzegawczości, talentów 

muzycznych, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i mowy oraz 

poznanie zwierząt żyjących na wiejskim podwórku. 

 

Przywitamy się piosenką pt.  ♫ ♫ ♫  "Na podwórku koło bramy" ♫ ♫ ♫ 

https://www.youtube.com/watch?v=NPMi9mQqacM&ab_channel=zielony11smok 

 

Na początek dzieci wysłuchają opowiadania pt. „Uparty kogut” M. Strękowskiej-Zaremby i 

odpowiedzą na zadawane pytania. 

Później wysłuchają piosenki pt. „Na podwórku koło bramy” i będą rozmawiać na jej temat.  

Po czym obejrzą film edukacyjny pt.” i podejmą próbę opowiedzenia go rodzicowi. 

Następnie odkryją literę „ż” pisaną i drukowaną, będą rysowały po śladzie i samodzielnie, 
określą pierwsze głoski w wyrazach:  żubr i Żaneta, będą układać schematy słów z literą 
oraz zaznaczą literę ż we wszystkich poznanych wyrazach kolorem niebieskim i spróbują 
przeczytać tekst z poznaną literą. 
 
Na koniec wybiorą się na wspólny spacer z rodzicami i jeśli to możliwe będą szukać 
zwierząt żyjących w gospodarstwach wiejskich lub na podwórkach. 
Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

        Część I   
Kochane dzieci, na początek zapraszamy Was do wysłuchania opowiadania pt.              

„Uparty kogut” M. Strękowskiej-Zaremby. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6H8GK7E8vRg&ab_channel=MroczneBajania 

 

Razem z rodzicami obejrzycie filmy edukacyjne opowiadający o zwierzętach żyjących                   

na wiejskim podwórku pt. „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8&ab_channel=MariuszSz-S 

 
Następnie na podstawie wysłuchanego opowiadania, wskazówek rodziców                                      

i obejrzanego filmu edukacyjnego, spróbujcie odpowiedzieć na zamieszone poniżej 

pytania.  

1. Jakie zwierzęta żyjące na podwórku wiejskim  zapamiętałeś/łaś? 

2. Kogo nazywamy upartym? 

3. Czy zwierzęta mogą też być uparte? 



4. Czy znasz takie zwierzęta? 

5. Co dowiedziałeś/łaś się o poznanych zwierzętach? 

6. Które z poznanych zwierząt jest twoim ulubionym i dlaczego? 

 

Część II  

W drugiej części naszej zabawy wysłuchacie piosenki, pt. „Na podwórku koło bramy”. 

Tekst piosenki: 

Na podwórku koło bramy 

Wiodą spory cztery mamy 

Każda woła że jej dziecię 

Najładniejsze jest na świecie 

 

Mówi krowa cielątko 

Mówi owca jagniątko 

Mówi świnka prosiątko 

A kobyłka: źrebiątko 

Oj tak tak oj tak tak oj tak 

 

Lecz tymczasem dziatek czwórka 

Już wymknęła się z podwórka 

I na łące sobie hasa 

W lewo w prawo hej hopsasa 

 

Podskakuje cielątko 

A tuż przy nim jagniątko 

Podryguje prosiaczek 

Biega w kółko źrebaczek 

Oj hop hop oj hop hop oj hop ( x 2) 

 

A z pobliskiej biegł zagrody 

Hałaśliwy kundel młody 

I ogonem raźnie machał 

Poszczekując hau hau hau hau 

Oj umyka cielątko 

Oj umyka jagniątko 

Oj umyka źrebaczek 

A na końcu prosiaczek 

            Hyc hyc hyc hyc do mamy hyc. 



Link do piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=NPMi9mQqacM&ab_channel=zielony11smok 

 

Dzieci podejmą próbę rozmowy na temat piosenki, spróbują wymienić zwierzęta w niej 

występujące, będą się wypowiadać całymi zdaniami. Później na podstawie 

zamieszczonych poniżej obrazków będą nazywać poznane zwierzęta żyjące na wiejskim 

podwórku.  

(Książka podana przez panią Paulinę z możliwością do ściągnięcia i wydrukowania fioletowa 

cz. 4 str. 4-5). 

Następnie obejrzą poniższe zdjęcia i będą nazywały poznane zwierzęta i ich dzieci. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koń i źrebaczek 

 

  

 
Kozioł, koza i koźlątko 

 

  
Świnka i prosiaczek 



 

 
Byk, krowa i cielaczek 

 

  

 
Baran, owca i jagniątko 

 



                  
Pies i szczeniaczek                                                    Kot i kociątko 

 

 
Kogut, kura i kurczaczek 

 

  
 

 

Gęś  i gąska 

Gęś i gąsiątko 

  
 

 

 

 

 

 

 

Kaczka i kaczątko 



  

 Indyk  
 

Indyk, indyczka i indycze 

 

Na koniec przystąpią do zabawy bieżnej „Jastrząb, kura, pisklęta”. 

Zabawa polega na tym, że dzielimy pokój na dwie strefy, bezpieczną kurnik i niebezpieczną 

podwórko. Kura (dziecko) spaceruje udając, że wyprowadza pisklęta na spacer na podwórko, 

a na hasło: leci jastrząb musi szybko z dziećmi uciec do kurnika.  

 

Część III  

Następnie odkryją literę „ż” pisaną i drukowaną, wielką i małą. 
Litera „ż” jest głoską twardą, spółgłoską. Dzieci próbują wypowiedzieć głoskę „ż” długo im 

krótko. Dajemy dziecku określić wygląd litery. Dziecko próbuje kreślić palcem w powietrzu 

literę według zamieszonego w książce wzoru, a potem palcem po kartce z zamieszczonym 

wzorem. Pilnujemy by dzieci wykonywały tą czynność we właściwych kierunkach.  

Dzieci następnie będą rysowały po śladzie i samodzielnie. 
Określą pierwsze głoski w wyrazach:  żubr i Żaneta i będą układać schematy słów z literą 
oraz zaznaczą literę „ż” we wszystkich poznanych wyrazach kolorem niebieskim  i spróbują 
przeczytać tekst z poznaną literą. 
(Książka niebieska str. 64-67). 

Na koniec wybiorą się na wspólny spacer z rodzicami i jeśli to możliwe będą szukać 
zwierząt żyjących w gospodarstwach wiejskich lub na podwórkach. Wskazane nagranie 
krótkiego filmiku z obserwacji i wstawienie go za pośrednictwem pani Pauliny na stronę 
grupy.  

 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 


