
Zapraszam do zabaw i zadań związanych tematycznie ze zwierzętami  z 

wiejskiego podwórka. 

Powodzenia. 

 

Zadanie 1 

Obejrzyj  poniższą ilustracje i wymień zwierzęta żyjące na wiejskim podwórku. 

Powiedz jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu: koń, krowa,  owca, kogut,  kura. 

Podziel wyrazy na sylaby, policz ilość sylab w wyrazach: kró-lik, świn-ka, ja-gnię, gęś, kur-czą-tko, kot. 

Które zwierzątko podoba się tobie najbardziej? 

Policz ile jest na obrazku świnek? 

Policz ile jest na obrazku kurczątek?. 

 

 

Zadanie 2 

Wysłuchajcie wiersza St. Karaszewskiego ,,Na wiejskim podwórku”. Oto link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qdSWYcTk2as 

https://www.youtube.com/watch?v=qdSWYcTk2as


Po wysłuchaniu wiersza wymieńcie zwierzęta dorosłe i ich dzieci. 

• Pies – szczeniaki 

• Królik – króliczki 

• Kot – kociątka 

• Koza – koźlątko 

• Koń – źrebaczek 

• Krowa – cielaczek 

• Owca – jagniątko 

• Świnia – prosiaczek itp. 

Zadanie 3 

Zabawa ruchowa: ,,Zwierzęta idą na spacer” 

Dziecko wciela się  w kota- czworakuje  po dywanie, pręży grzbiet. 

Dziecko wciela się w konia- podskakuje  z nogi na nogę.  

Zadanie 4.  

Posłuchajcie  piosenki pt.  ,,Stary Donald fermę miał”. Oto link: 

https://www.youtube.com/watch?v=4gkpEFqcnMw 

Podczas słuchania piosenki wydawajcie dźwięki jak zwierzęta. 

Możecie stworzyć parę z rodzicem i tańczyć w kółeczku w rytm piosenki. 

Zadanie 5 

Obejrzyjcie prezentacje. 

 Powiedzcie co nam dają: kury, krowy, owca, gęsi? Oto  link: 

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4 

Kury- dają jajka 

Krowy – dają mleko 

Owca – daje wełnę  

Gęsi- dają pierze. 

Zadanie 6 

Obejrzyjcie historyjkę obrazkową a dowiecie się: Skąd się bierze wełnę? Poproście rodziców 

by wam opowiedzieli historyjkę.  

 Zastanówcie się: Co było na początku historyjki a co na końcu?. Narysujcie szalik z wełny. 

https://www.youtube.com/watch?v=4gkpEFqcnMw
https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4


 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 7. 

Rozwiążcie zagadki. Poproście rodziców by wam je przeczytali. 

Lubi owies, lubi siano, rży i parska, w stajni rano. 

Ciągnie ciężki wóz po szosie.  Wóz się toczy, skrzypią osie( koń). 

 

Tak cichutko chodzi, że nikt go nie słyszy, 

więc dlatego bardzo boją się go myszy( kot). 

 

Choć się zielonej trawy naje,  

 to jednak białe mleko daje( krowa). 

 

Tłustego mleka da nam na serek,  

Albo pięknej  wełny na ciepły sweterek( owca). 

 

Mieszka w budzie, blisko ludzi,  

Ze swym panem wszędzie pójdzie. 

Umie służyć,  łapę poda. Domu strzeże jak gospodarz( pies). POWODZENIA 

Zadanie 8 

Zabawa dydaktyczna- ,,Porównywanie długości”. 

1.Przyjrzyj się niciom pająków i odpowiedz na pytania: 

Która z nici z pająkiem jest najdłuższa? 

Która jest najkrótsza? 

Które nici  są takiej samej długości? Czy są takie? 

2. Przyjrzyj się kredkom i oceń ich długości. 

Która kredka jest najdłuższa? 

Która najkrótsza?   

Porównaj dwie kredki i i określ, która kredka jest dłuższa, a która krótsza? POWODZENIA 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Zabawy ruchowe: 

1. Zabawa bieżna : ,,Koniki”. Bieg truchcikiem, potem galopem w różnych kierunkach. 
2. Ćwiczenie szyi: ,,Koń kiwa głową”” .Rozkrok- skłony głowy w przód i tył. 



3. Ćwiczenie równowagi  ,,Koń grzebie nogą”. Stojąc na jednej nodze naśladować , jak 
koń grzebie nogą. 

4. Skoki: ,,Koniki biorą przeszkodę”. W biegu przeskoki przez rozłożone woreczki itp. 
5.  Marsz w parze( rodzic, dziecko). 
6. ,,Wahadło” – dziecko kołysze się w prawą i lewą stronę naśladując wahadło. 

 

10 . Wykonaj pracę plastyczną: 

 
- ,,Kotek z talerzyka tekturowego” 

 

 

- ,,Świnka z kółek z kolorowego papieru”  

 

 

Wykonane prace  można przesłać na e- mail grupowy 



11. Inne propozycje zadań. 

 



Pokoloruj krowę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


