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 „Poranek na wsi” – opowieść słowno-ruchowa. 

Rodzic snuje opowieść według opowiadania Agaty Giełczyńskiej i  wykonuje odpowiednie 

ruchy. Dzieci kładą się na dywanie zwinięte w kłębek, po czym naśladują prowadzącego. 

 

Noc bardzo szybko minęła i  zaczęło świtać. Całe gospodarstwo powoli budziło się do 

życia(dzieci powoli się przeciągają). Jako pierwszy wstał pies Mars i wesoło merdając 

ogonem, zaczął biegać po podwórzu (poruszają się na czworakach). Jego głośne szczekanie 

obudziło kota Puszka, który przeciągnął się mocno jeden raz (wykonują koci grzbiet), potem 

drugi (powtarzają ćwiczenie), po czym ziewnął głośno (ziewają) i wyjrzał na zewnątrz. Nim 

zdążył cokolwiek powiedzieć, ujrzał spacerujące po podwórzu kury (kładą ręce na biodrach i 

poruszają się, obciągając palce stóp), które od czasu do czasu grzebały w ziemi w 

poszukiwaniu ziaren i  robaczków (pocierają o  dywan raz jedną nogą, raz drugą). Tuż za nimi 

na powitanie dnia wyszły gąski, które szły jedna za drugą, śmiesznie poruszając kuperkami i 

wyginając długą szyję raz w prawo, raz w lewo (idą jeden za drugim, od czasu do czasu 

przykucając, poruszają głową w prawo i lewo). A kiedy dotarły do stawu, wskoczyły doń 

zadowolone (zatrzymują się i podskakują). Nawet krowa Aniela zdążyła się obudzić. Leniwie 

pokręciła mordą i oblizała się wielkim językiem (oblizują się, poruszając językiem raz w jedną, 

raz w drugą stronę). Zaraz ruszyła zjeść trochę siana, nim ubiegną ją baranki, które już 

podskakiwały, pędząc w stronę żłobu (podskakują). Tak, chyba całe podwórko już się 

obudziło. Ale… Zaraz, zaraz! A gdzie jest kogut?! (przykładają dłoń do czoła i rozglądają się). 

Jest w kurniku! Biedaczek zaspał! (łapią się za głowę). To może pozwólmy mu dziś dłużej 

pospać. Nie budźmy go (kładą palec na ustach i siadają na dywanie). 

 

 

 



 � „Co nam dają zwierzęta?” – wysłuchanie piosenki i rozmowa inspirowana jej 

treścią. 

Prowadzący  odtwarza piosenkę „Co nam dają zwierzęta?”. Po jej wysłuchaniu dzieci 

wymieniają nazwy zwierząt, które pojawiły się w tekście. Następnie próbują sobie 

przypomnieć, jakie korzyści daje hodowla każdego z nich. 

Co nam dają zwierzęta? 

(sł. Magdalena Ledwoń, muz. Jerzy Zając) 

Na wsi wiele zwierząt mieszka, 

pieją, gdaczą i gęgają. 

Jajka, masło, miękkie pierze 

gospodarzom swoim dają. 

Kurka chodzi po podwórzu, 

jajek zniosła sześć na grzędzie. 

Gospodyni już się krząta, 

wyśmienity omlet będzie. 

Ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko, ko! 

Ko-ko-ko-ko-ko-ko, ko! 

A owieczki i baranki 

dają nam swe kamizelki. 

Z takiej białej, grubej wełny 

bardzo ciepłe są sweterki. 

Be-be-be-be-be-be-be-be, be! 

Be-be-be-be-be-be, be! 

Jogurt, masło i śmietanę 

można zrobić z mleka krowy. 

Często jedz produkty mleczne, 

to na pewno będziesz zdrowy! 



Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu, mu! 

Mu-mu-mu-mu-mu-mu, mu! 

Do poduszki głowę przytul, 

w niej zamknięto puszek biały. 

A te miękkie, lekkie piórka 

gąski nam podarowały. 

Gę-gę-gę-gę-gę-gę-gę-gę, gę! 

Gę-gę-gę-gę-gę-gę, gę! 

Na wsi wiele zwierząt mieszka, 

pieją, gdaczą i gęgają. 

Jajka, masło, miękkie pierze 

gospodarzom swoim dają. 

(Źródło: „Muzyczny kuferek. Piosenki dla dzieci w wieku przedszkolnym”.) 

Załącznik- piosenka ,,Co nam dają zwierzęta”. 

 Wiejskie dobra – zabawa dydaktyczna.  

Prowadzący prezentuje fotografie zwierząt,  na dywanie rozkłada pozostałe kartoniki. Dzieci 

nazywają przedstawione na nich obiekty i  przyporządkowują je do konkretnych zwierząt. 

Prowadzący zwraca uwagę, które produkty pochodzą bezpośrednio od zwierząt, a  które są 

przetworzone. Może również przynieść i zaprezentować prawdziwe przedmioty. 

Załącznik- pomoce do zabawy „Wiejskie dobra”. 

 

 Smaczna jajecznica – układanie historyjki obrazkowej.  

Prowadzący  rozkłada na dywanie ilustracje. Zaczyna opowiadać o  pierwszej. Dziecko  

wskazuje ją i umieszcza jako pierwszą. W podobny sposób zostają ułożone pozostałe. 

Maluchy przyglądają się drugiemu obrazkowi i zastanawiają się, co gospodarz mówi 

dzieciom, wręczając im koszyk. Następnie rodzic prosi dziecko,  aby opowiedziało  całą 

historię jeszcze raz. Przedszkolakiwymieniają nazwy dań z jajek, które lubią jeść najbardziej. 

 

 



Propozycje zajęć dodatkowych  dla chętnych  

 

Skąd się bierze wełna? 

 

1. Poszukajcie razem z rodzicami materiałów wełnianych, ubrań z wełny. Jeżeli 

znajdziecie to dotknijcie i powiedzcie jaka jest wełna. 

 

np. miękka, twarda, gładka, szorstka, przyjemna w dotyku… 

 

2. Rozmowa z dzieckiem na temat skąd się bierze wełnę? 

Odpowiedź: najpierw strzyżemy zwierzę i jest to materiał na surowiec włókienniczy. 

W Polsce wełnę uzyskuje się z owiec  i taka wełna nazywa się merynos. 

Wełna wielbłądów to vikunia.  

Wełna z lamy nazywa się alpaka.  

Natomiast wełna z kóz to moher, a wełna królików to angora. 

Po  co  hodujemy  krowy? 

 

1. Dzisiaj  jest  piątek . Czy  potrafisz  wymienić  wszystkie  dni  tygodnia ? 

Ile tydzień  ma  dni?  Wymień  i  policz. 

 

2. Czy  widzieliście  kiedyś  krowę?  Proszę  powiedzieć  jak   wygląda. 

Proszę  przeczytać  dzieciom   ciekawostki  o  krowach: 

 krowa  żyje  18 – 22  lat 

 codziennie  powinna  jeść przez około  8  godzin 

 śpi  około  7  godzin 

 podczas  dojenia  daje  4-5  litrów  mleka 

 waży  750  kilogramów  - tyle  co  10  osób 

 potrafi  wejść  po  schodach, ale  nie  potrafi  zejść  ze względu  na  budowę  

nóg 

 daje  mleko  i  mięso 

 mięso krowy to wołowina 

 



3. Mleko  jest  potrzebne  szczególnie  małym  dzieciom. Powiedzcie,  co   

można  zrobić  z  mleka? 

Odpowiedź: masło,  śmietanę, kefir,  jogurt,  różne  gatunki  serów:  żółty, biały  

topiony, lody.   

Zaglądnijcie  do  lodówki  i  powiedzcie  co  jest  zrobione  z  mleka? 

Produkty  z  mleka  nazywamy  nabiałem. 

4. Podsumujmy tydzień naszej pracy. Odpowiedz  na  pytania: 

 Jakie  zwierzęta  mogą  mieszkać  w  wiejskiej  zagrodzie? 

 Jak  jest  zbudowane  jajko ? 

 Dlaczego  świnka  wchodzi  do  błota?  

 Skąd  się  bierze  wełna? 

 Co  można  zrobić  z  mleka? 

 

5. Zbudujcie wraz z rodzicami tor przeszkód, który będziecie mogli pokonać. 

Wykorzystajcie w tym celu przedmioty dostępne w domu – poduszki (skakanie przez 

poduszkę), krzesełko (czworakowanie pod krzesełkiem), piłka (rzucanie do 

pudełka/kosza), stół (skoki na jednej lub obu nogach na około stołu – można skakać do 

przodu lub do tyłu). 

Rodziców prosimy o szczególny nadzór nad tym zadaniem. Zwróćcie Państwo uwagę, czy 

warunki wykonywania ćwiczeń i zachowanie dziecka nie sprawia zagrożenia dla życia, 

zdrowia lub mienia!  

 

 

Dziękujemy  za  wspólnie  spędzony  tydzień. Życzymy  zdrowia  i  spokoju . 

W  poniedziałek  zapraszamy  ponownie. 

 


