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Temat: Z  WIZYTĄ  NA  WSI  

• „Jedziemy na wieś” – zabawa ruchowa. Proszę powiedzieć kilka razy rymowankę: Jedzie 

rowerek na spacerek, na słoneczko i wiaterek – w różnym tempie. Dziecko porusza się 

zgodnie z tempem recytacji. Na hasło: Łańcuch pękł! Dziecko zatrzymuje się i kuca, wykonuje 

nadgarstkiem ręki wiodącej ruch wkręcania śrubki. Proszę powtórzyć zabawę 

• „Czym nakarmię kota, a czym konia” – pogadanka. Proszę zapytać dziecko: O czym trzeba 

pamiętać, gdy ma się zwierzęta? Należy nakierować rozmowę tak, aby padła odpowiedź, że 

najważniejsze jest odpowiednie pożywienie. Czy wszystkie zwierzęta możemy karmić, w ten 

sam sposób?  

Proszę na głos przeczytać wiersz „Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował”  

(Helena Bechlerowa) i zadać pytania. 

To jest Filek – kotek bury. Ma wąsiki i pazury.  

Dobry jest ten kotek Filek: chce by wszyscy mleko pili.  

Stanął Filek przy kurniku - Czy chcesz mleka, koguciku?  

Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno.   

R. pyta: Jakie zwierzęta jedzą ziarno?       (kury, indyki, kaczki, gęsi) 

 Koło żłobu stoi konik. Filek pięknie się ukłonił.  

– Lubisz mleko? – Nie, ja rano smaczny owies jem i siano. 

R. pyta: Jakie zwierzęta jedzą siano?  (konie, krowy, kozy, owce) 

 Do królika kotek podszedł. - Pij, pij mleczko, bardzo proszę!  

Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł marchewkę.  

R. pyta: Jakie zwierzęta jedzą marchewkę?  (króliki, krowy, konie, kozy) 

 Przed gołąbkiem Filek staje, słodkie mleko mu podaje.  

- Wypij mleczko sam, Filonku, ja mam groszek w gołębniku.  

R. pyta: Co jedzą gołębie i inne ptaki?  

Więc do krówki poszedł kotek. – czy na mleko masz ochotę?  

– Nie Filonku, bo ja przecież jem zieloną trawę w lecie.  

R. pyta: Jakie zwierzęta jedzą latem trawę? (krowy, kozy, konie, owce) 

 Koło furtki kózka biała także mleka pić nie chciała. 

- Zabierz sobie kotku dzbanek! Ja jem liście kapuściane.  

R. pyta: - Co jedzą kozy? (siano, marchew, kukurydzę, trawę) 

 Poszedł kotek do motyla i dzbanuszek mu nachyla.  

Ale motyl tam na łące pije z kwiatka sok pachnący.  

R. pyta: Co jedzą motyle? (nektar, pyłek kwiatowy)  



Teraz kotek mleko niesie do wiewiórki w ciemnym lesie.  

Na sosence wiewióreczka gryzie orzech, nie chce mleczka.  

R. pyta: Co je wiewiórka? (orzechy, ukryte w szyszkach nasiona, żołędzie, nasiona klonu, 

młode pędy, grzyby)  

Wraca kotek. Koło płotka na ścieżynce jeża spotkał.  

Jeżyk woła go z daleka: - bury kotku daj mi mleka!  

O, bo jeże, tak jak kotki, bardzo lubią mleczko słodkie. 

R. pyta: co je jeż? (owady, dżdżownice, żaby, małe gady, młode ptaki i myszy, ptasie jaja. Piją 

mleko matki – są ssakami. Nie możemy jednak ich karmić krowim mlekiem – choć bardzo go 

lubią, bo stają po min biegunki.) 

• Zabawa  ruchowo – naśladowcza Naśladujemy zwierzęta z wiejskiego podwórka.  

Dziecko naśladuje ruchy i głosy zwierząt, np.: psa, kota, kaczki, kury, konia…których nazwy 

wymieni Rodzic: Teraz jesteś…. 

•Rozwiązywanie zagadek – po podaniu rozwiązania dziecko wskazuje odpowiednie zdjęcie. 

Pasie się na łące i długo przeżuwa,                            Mruczy, miauczy, prycha.                   

mówi: mu, mu, mu i … się nazywa (krowa)              Czasem pije mleko,   

                                                                                          czasem    myszy szuka. (kot)         

Chodzi po podwórku i grzebie łapkami.  

Kiedy zniesie jajko - ko, ko, ko się chwali. (kura)  

Chodzi po podwórku, kukuryku – woła.  

Ma wspaniały ogon - to jego ozdoba. (kogut) 

           

          



 

• Rysuj po śladzie drogę  konia do stajni 

 



 

 


