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Witamy Was serdecznie!

Dzień dzisiejszy wpisuje się w obszar edukacji matematycznej, przyrodniczej i 
artystycznej. 

W części pierwszej zajęć dzieci wykonają ćwiczenia zgodnie z instrukcją, będą 
naśladować głosy wydawane przez zwierzęta wiejskie, mierzyć dywan stopa za 
stopą, krokami, linijką, rozpoznawać i nazywać zwierzęta z wiejskiego podwórka, 
poznają dorosłe zwierzęta i ich dzieci, a także produkty otrzymywane od zwierząt z 
wiejskiego podwórka.

W drugiej części zajęć dzieci wykonają wspólnie z Rodzicami makietę 
wiejskiego podwórka.

Potrzebne Wam będą:  linijka lub miarka krawiecka, kartka papieru A4, 
poduszka, kolorowe czasopisma, kredki, zdjęcia/obrazki zwierząt z wiejskiego 
podwórka, tekturki, kleje, plastelina, zielone farby, pędzelki, małe pudełka np. po 
lekarstwach, po zapałkach, papier kolorowy, bibuła, wykałaczki, kredki...
  

Powodzenia!
Część I. 
1. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Teresy Fiutowskiej „Podwórkowa  
awantura”. Rodzic czyta wiersz, dzieci naśladują odgłosy zwierząt.
Kura gdacze, kaczka kwacze –
goni kurę mokrą raczej. 
Gęś też syczy, kogut pieje. 
Gwałtu! Rety! Co się dzieje? 
Ryczy krowa, świnia kwiczy, 
a indyk się rozindyczył. 
Kot mysz goni, głośno miauczy. 
– Dość awantur! Już wystarczy! 
Tak pies Burek głośno szczeka 
i już słychać go z daleka. 
Koza meczy: mee, mee, mee… 
– Czego psisko mądrzy się?
Dla ochłody – wiadro wody 
poleją na głowy, brody! 
Wyszły z mody awantury! 
A sio, gęsi, a sio, kury! 
– Powiedziała, co wiedziała, 
białą brodą pokiwała, 
pochyliła nisko rogi. 
– Cisza! Spokój! 
Zejść mi z drogi! 
Awantura się skończyła, 
bo ta koza groźna była. 



Pytania do wiersza:
− Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze? 
− Jakie zwierzę próbowało je uspokoić? W jaki sposób to zrobiło?

2. „Długi, krótki” – ćwiczenia w mierzeniu długości. 
- Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą. 
Każdy z Was ma w domu dywan. Spróbujcie zmierzyć szerokość dywanu, stawiając 
stopę przed stopą (palce jednej stopy dotykają pięty drugiej stopy) i głośno licząc. A 
teraz poproście swoich Rodziców, żeby w ten sam sposób zmierzyli dywan.
− Dlaczego wyszły wam różne wyniki? 
− Czy wasze stopy są jednakowej długości? 

- Mierzenie długości dywanu krokami. 
Zmierzcie teraz długość dywanu krokami i głośno liczcie ilość kroków. A teraz 
Rodzic niech zmierzy dywan za pomocą swoich kroków.
− Dlaczego wyszły wam różne wyniki? 
− Z czym jest związana długość waszych kroków? (Ze wzrostem). 

- Mierzenie linijką długości kartki za pomocą linijki lub miarki krawieckiej. 
Zmierzcie kartkę papieru za pomocą linijki lub miarki krawieckiej

- Pobawcie się w mierzenie różnych rzeczy znajdujących się u Was w domu. Co 
możecie zmierzyć za pomocą stóp, kroków, a co za pomocą linijki?

3. Karta pracy (książka fioletowa) cz. 4, s. 7. 
Olek i Ada zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Zastanówcie się, jak to 
sprawdzić. Kolorowanie tasiemek. Kończenie rysowania kurcząt według wzoru. 
Kolorowanie trzeciego kurczęcia, licząc od prawej strony. 

4. Zabawa bieżna „Jaskółki”. Potrzebna będzie poduszka.
Na ziemi leży poduszka (gniazdo jaskółki). Dziecko (jaskółka) stoi na poduszce. Na 
sygnał jaskółki wylatują z gniazd i krążą w różnych kierunkach. Na zawołanie: Burza 
– jaskółki wracają do swoich gniazd. 

5. Dorosłe zwierzęta i ich dzieci (plik do pobrania).

6. Karta pracy (książka fioletowa), cz. 4, s. 8. 
Kolorowanie tak samo puzzli ze zdjęciami dorosłych zwierząt i ich dzieci. 
Nazywanie mam i ich dzieci. Czytanie całościowe nazw zwierząt przedstawionych na 
zdjęciach (5-latki) lub samodzielne (6-latki). Naklejanie ich zdjęć w odpowiednich 
miejscach. 



Część II
Wykonanie makiety wiejskiego podwórka. 
- Omówienie przez dzieci wyglądu wiejskiego podwórka. 
Karta pracy (książka fioletowa), cz. 4, s.4-5
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=7 
− Jakie budynki powinny się tam znaleźć? 
− Jakie zwierzęta tam spotkamy? 
- Będą Wam potrzebne: kolorowe czasopisma, kredki, zdjęcia/obrazki zwierząt z 
wiejskiego podwórka, tekturki, kleje, plastelina, zielone farby, pędzelki, małe pudełka 
np. po lekarstwach, po zapałkach, papier kolorowy, bibuła, wykałaczki...
- Dzieci wycinają z kolorowych czasopism obrazki/zdjęcia zwierząt, które można 
spotkać na wiejskim podwórku (lub je rysują). 
- Dzieci przyklejają obrazki/zdjęcia na tekturkach i umocowują je plasteliną do 
tekturowych podstawek. 
- Dzieci oklejają pudełka kolorowym papierem – otrzymują zabudowania 
gospodarcze, dom gospodarza. 
- Wspólne komponowanie makiety, ozdabianie elementami wykonanymi z bibuły 
(np. rośliny, staw) lub z wykałaczek (płot). 
- Wykonanie pracy. 
- Pamiętajcie, żeby posprzątać po sobie swoje stanowisko pracy.

           Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na wykonanie makiety wiejskiego 
podwórka. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=7


                  Zachęcamy do podzielenia się z nami waszymi pomysłami. 



Propozycje utrwalające treści: 
 
Obejrzyjcie i zapamiętajcie
1. Przypomnijmy sobie, jakie mamy zwierzęta na wsi
https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0 

2. „Szukam mamy” – pomóżmy pieskowi odnaleźć mamę.
https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c 

3. Sprawdź swoją wiedzę i zagraj w quizie.
Co dają nam zwierzęta wiejskie?
https://wordwall.net/pl/resource/1136064/co-daj%c4%85-nam-zwierz%c4%99ta-
wiejskie 

                                                                                    Życzymy miłej zabawy.
                                                                           Milena Kurpiewska, Ewa Bienias
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