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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Gwiazdki. 

 

 Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji językowej oraz plastycznej. Celem zajęć jest 

uważne słuchanie tekstu, rozwijanie mowy, poznanie wyglądu i zwyczajów zwierząt żyjących na wsi 

oraz rozwijanie sprawności manualnej. 

 

Życzymy miłej zabawy! 

 

Część I – Materiał do spotkań porannych 

1. Posłuchajcie uważnie wiersza i odpowiedzcie na pytania: 

- o jakich zwierzętach była mowa w opowiadaniu? 

- co było przysmakiem każdego zwierzątka? 

- kto opiekował się zwierzętami w zagrodzie? 

 

 

„Zwierzęta na wsi” 

Tam gdzie szumią lasy, gdzie spokojnie płynie woda, 

przy niewielkiej starej chatce znajdowała się zagroda. 

Co dzień z małej chatki starsza Pani wychodziła, 

kury, gęsi, kaczki wczesnym rankiem karmiła. 

Był też piesek, dwa króliki nawet kotek mały, 

z całą tą wiejską zwierzyną mijał dzionek cały. 

Starsza Pani swe zwierzątka tak bardzo kochała, 

dla nich wszystko by zrobiła – serce by oddała. 

Piesek co dzień pyszne kostki ze swej miseczki zjadał, 

kotek białe spijał mleczko, dużo łat posiadał. 

Kury wczesnym rankiem ziarno dostawały, 

dzięki czemu pyszne jajka ludziom dostarczały. 

Tuż za lasem, nieopodal – dziewczynka mieszkała, 

bardzo często starszej Pani chętnie pomagała. 



Popołudniu, tuż po szkole, co dzień przychodziła, 

pomagała przy zwierzętach, z nimi się bawiła. 

Wieczorami na ławeczce Pani przysiadała, 

ze swymi zwierzątkami często rozmawiała. 

Kotek siadał na kolanach, pies non stop warował, 

swojej Pani i przyjaciół z zagrody pilnował. 

Starsza Pani prócz zwierzątek nie miała zbyt wiele, 

kotek, piesek gęsi, kury – byli to Jej przyjaciele. 

One również swoją wdzięczność Pani swej okazywały, 

pies szczekając, kotek mrucząc, radość Jej dawały. 

Czasem człowiek w swoim życiu nie musi mieć wiele, 

mały piesek może również być Twym przyjacielem. 

Więc pamiętać każdy musi, nie ma co tu kryć, 

że dla wszystkich zwierząt trzeba zawsze dobrym być. 
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2. Obejrzyjcie dokładnie ilustracje zwierząt mieszkających w zagrodzie wiejskiej oraz 

spróbujcie naśladować ich odgłosy. 

3. Na kartach: kura i kurczęta, krowa i cielę, klacz i źrebak wskażcie które zwierzę jest małe, 

a które duże. 

4. Wykonanie pracy plastycznej „Biała owieczka”. 

Proszę Was, abyście wykleiły owieczkę dowolną techniką (za pomocą waty, wacików 

kosmetycznych, pałeczek kosmetycznych, bibuły, plasteliny, itp. dostępnych w domu materiałów). 

Część II – Materiał do zajęć popołudniowych 

1.  Utrwalamy zwierzęta poznane w zagrodzie i ich odgłosy 

Obejrzyjcie kochani krótki film, postarajcie się odgadywać odgłosy zwierząt oraz poszukajcie, 

gdzie się schowały: 

https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA 

 

 

 

2. Karta pracy – zwierzęta w zagrodzie: 

https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA


Na końcu znajduje się karta ze zwierzętami, postarajcie się połączyć te zwierzęta, a następnie 

przypomnijcie jak się nazywają. 

 

Powodzenia ! 

Ewa Mazurek, Magdalena Nowicka 
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