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1. Zabawa pobudzająco – hamująca – „Koniki” 

( potrzebne materiały: bębenek lub inny instrument). Dziecko maszeruje w 

określonym kierunku, kiedy usłyszy dźwięk bębenka, zaczyna zgodnie z jego 

rytmem poruszać się po okręgu – naśladując konika. Reaguje na ustalone hasła: 

W tył zwrot – porusza się w przeciwnym kierunku, 

Wierzgamy kopytkami – zatrzymuje się, jedną nogą wykonują ruchy podobne do 

wierzgania, 

Stop! – zatrzymuje się, 

Ręka, ręka – prawą dłonią dotyka lewego ramienia, lewą dłonią dotyka prawego 

ramienia, 

Noga, noga – uderza w prawą rękę, w prawe udo, lewą ręką w lewe udo, 

Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy – miarowo klaszcze: raz z lewej, raz z prawej 

strony. 

2. Dopowiadanie skojarzeń 

Rodzic mówi nazwę zwierzęcia, a dziecko dopowiada kojarzące się z nim słowo (z 

wierszy, z bajek, opowiadań). Np. 

kaczka – dziwaczka,  

kaczątko – brzydkie, 

koza (kozucha) – kłamczucha, 

kot – Filemon 

kurka – Czubatka 

 

3. Zapraszamy do wspólnego oglądania  filmu  pt. „Zwierzęta na wsi”.  

Kochani, zwróćcie uwagę gdzie mieszkają, co jedzą, co nam dają 

poszczególne zwierzęta na wsi. 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4 

 

4. Czy zapamiętaliście jak się nazywały domy zwierząt oraz dlaczego hodujemy 

zwierzęta. 

Rodzic wymienia nazwę zwierzęcia, a Wy odpowiadacie.  

Jeśli nie zapamiętałeś, obejrzyj film jeszcze raz. 

5. Wspólne wykonanie makiety wiejskiego podwórka 

Dzisiaj chcemy zaproponować zabawy, które mogą trwać cały weekend,                  

a w efekcie stworzycie makietę do dalszych zabaw własnych. Wraz z rodzicami 

przygotujcie: tekturową pokrywkę od jakiegoś pudła, zielony lub pakowy papier, 

bibułę, patyczki od szaszłyków lub wykałaczki, plastelinę, papier, nożyczki, 

kredki i klej lub taśmę mniejsze pudełeczka od kremów, zapałek, mleka, czy 

jogurtów, rolki od papieru. 

 

Pudło oklejamy papierem od wewnętrznej strony (w środku) – to będzie 

podwórko, a co w nim, dowiecie się gdy rozwiążecie zagadki       

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4


Rozwiązujcie, wykonujcie: 

Ma ściany, podłogi , okna i drzwi, mieszkają w nim wszyscy nie tylko ty? DOM  

(Wykonajcie domek z pudełeczka od kremu i ustawcie na podwórku. I tak po 

kolei….) 

W tym budynku szuka lis przybłęda, kur drzemiących na swych grzędach. 

KURNIK 

Ciepły dom dla burka, co strzeże podwórka. BUDA 

Kura ma kurnik, pies nocuje w budzie a gdzie krowa, czy wiesz może?                 

W OBORZE 

To duży budynek , wiele wrót posiada, tam rolnik dla zwierząt słomę, siano 

wkłada. STODOŁA 

Stoi wśród sadu , albo w ogródku- drewniany domek, fabryka miodku. UL 

Oczywiście nie musicie wykonać wszystkich budynków, tylko te które chcecie. 

Podobnie ze zwierzętami 

 

Duża i łaciata na zielonej łące, mlekiem nam dziękuje za trawę i słońce. KROWA 

W każdej wsi jest żywy budzik, który co świt wszystkich budzi, nie ma głośników, 

a głośno wrzeszczy kukuryku! KOGUT 

Chodzi po podwórku o ziarenka prosi, siaduje na grzędzie, zdrowe jaja znosi.    

KURA 

Mieszka w chlewiku tłuścioszka nasza, przez ludzi na słoninkę i mięso chowana. 

ŚWINIA 

Nad rzeczką wartką, kto tam drepcze z dziatwą? Żółty dziób i nóżki ma, głośno 

woła kwa kwa kwa. KACZKA 

Ostre rogi, długa bródka, nie wypuszczaj jej z ogródka. Gdyby nie skakała, to by 

nóżki nie złamała. KOZA  

Te piękne zwierzęta , silne niesłychanie, mogą ciągnąć wozy, dorożki i sanie. 

KONIE 

Zagadka będzie niedługa, wlazł sobie na płotek i mruga. KOTEK 

Mówią, że to najlepszy przyjaciel człowieka, choć ten nie rozumie, co do niego 

szczeka. PIES 

 

I gdy już to wszystko mamy, gospodarstwo trzeba ogrodzić… 

Otaczają domy, otaczają sady, siedzą na nich ptaki, koty ,nie ma na to rady. PŁOT  

(z patyczków wbitych w plastelinę) 

W naszej farmie mogą się również znaleźć gotowe elementy pojazdy, zwierzątka, 

które posiadacie. 

 

I to koniec pracy, teraz tylko miła zabawa ….. 

A oto  przykłady jak zrobić niektóre zwierzęta z plasteliny: 

https://www.youtube.com/watch?v=47JLRzQ8tBk 

 

Życzymy miłego weekendu na wiejskim podwórku  
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=47JLRzQ8tBk

