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 „Kamyczek „– zabawa w zgadywanie odgłosów zwierząt wiejskich. 

Rodzic bawi się z dzieckiem na zmianę :raz dziecko jest „kamyczkiem” raz rodzic 

 „Kamyczek ”siedzi na środku dywanu, prowadzący recytuje wierszyk: „Leży sobie 

kamyk na środku podwórka, leży sobie kamień  zaś w kamieniu dziurka, a w tej 

dziurce co?” nie wiadomo co?”. Dziecko będące w środku naśladuje jakieś zwierze 

gospodarskie. 

 

 

 „Kolana, brzuch, pięty…” – zabawa ruchowa. 

 Przedszkolaki biegają po sali w  rytmie wystukiwanym przez rodzica ( można puścić 

nagranie dowolnej wesołej melodii ) , kiedy nastaje cisza, rodzic wydaje polecenie: kolano / 

ucho /plecy / kostka / głowa itp. Zadaniem dzieci jest dotknąć wywołanej części ciała – 

swojej lub najbliżej stojącej osoby. Na hasło: „ogon” dzieci „zamieniają się” w dowolne 

zwierzę gospodarskie posiadające tę część ciała i przez chwilę je naśladują, poruszając się w 

sposób charakterystyczny dla tego zwierzęcia. 

 

 

 „Historia Siwka” – aktywne słuchanie opowiadania. 

 Prowadzący  demonstruje obrazki zwierząt: cielaka, jagniątka, prosiaka, kaczątka i pisklęcia. 

Na dywanie rozkłada koperty, w których wcześniej ukrywa obrazki krowy, owcy, świni, 

kaczki, kury i klaczy, a obrazek źrebaka trzyma w ręce (wybrane pomoce z zabawy „Rodziny 

zwierząt”). Kopertę z klaczą odkłada na bok. Następnie manipuluje obrazkiem źrebaka i 

opowiada jego historię: 

 

 



-HISTORIA SIWKA- 

Oto Siwek, mały źrebak, który zgubił swoją mamę. Błąka się już pół dnia i wciąż nie może jej 

znaleźć. Jest mu bardzo smutno i źle. Tęskni za domem. Kiedy tak przemierza gospodarstwo, 

spotyka… (nauczyciel wyjmuje z dowolnej koperty jedną z sylwet, np. owcę) owcę. 

– Czy ty jesteś moją mamą? – pyta Siwek, lecz owca zaprzecza. 

– Jestem owcą, a moje dzieci to małe jagnięta. Można nas znaleźć w zagrodzie. Nie, nie 

jestem 

twoją mamą (ochotnik dokleja obrazek owcy do jagniątka). 

Siwek idzie zatem dalej. Na swojej drodze widzi… (prowadzący losuje kolejne zwierzę, 

nazywa je i odgrywa podobny dialog, a wybrane dziecko znajduje dla niego miejsce na tablicy 

obok swojego dziecka; w ten sam sposób zostają wyciągnięte i przyporządkowane pozostałe 

zwierzęta z kopert). Siwek jest bardzo przygnębiony. Głodny i nieszczęśliwy dociera do 

stajni, gdzie na powitanie wybiega jego mama – klacz (nauczyciel wyjmuje obrazek klaczy). 

– Synku! – woła klacz. – Gdzieś ty był? Szukam cię po całym gospodarstwie! 

Siwek wreszcie jest szczęśliwy. Znalazł swoją mamę. Wtula swój łebek w jej sierść i czuje się 

bezpieczny.       (Rodzic umieszcza razem obok siebie obrazek klaczy i źrebaka na dywanie). 

Załącznik- pomoce do zabawy „Rodziny zwierząt” 

 

 „Skoczny źrebak” – zabawa ruchowa.  

Rodzic rozkłada sznurek przez środek pomieszczenia i mocuje go na wysokości 10–20 cm 

nad podłogą. Zadaniem dzieci – „źrebaków” jest przeskakiwanie przez linę w  jedną, a  potem 

w drugą stronę (może być to spontaniczne przeskakiwanie lub przeskok na hasło 

prowadzącego. 

 „Rodziny zwierząt” – zabawa dydaktyczna. 

 Prowadzący rozkłada wymieszane obrazki zwierząt. Dziecko z  pomocą  rodzica segreguje 

obrazki zwierząt jednego gatunku i nazywa je. Dzieci ustalają, gdzie dana rodzina zwierząt 

mieszka (obora, stajnia, zagroda, kurnik itp.) 

Załącznik- pomoce do zabawy „Rodziny zwierząt” 

 



 

 „Zabłąkane zwierzęta” – ćwiczenie  spostrzegawczości, koncentracji i  uwagi.  

Przedszkolaki siadają na dywanie, na którym znajdują się pomoce z zabawy „Rodziny 

zwierząt”. Przez chwilę przyglądają się obrazkom, po czym zamykają oczy, a prowadzący 

chowa jeden z nich. 

Następnie dzieci ustalają, które zwierzę zniknęło. Gdy im się to uda, prowadzący  wręcza 

dziecku zdjęty obrazek.  (Uwaga: liczba obrazków, którym przyglądają się dzieci, zależy od 

ich możliwości. Prowadzący nie musi wykorzystywać wszystkich pomocy naraz.) 

 

 

 

 „Na wiejskim podwórku”- aktywne słuchanie wiersza 

Rodzic czyta wiersz:   

„Na wiejskim podwórku” 

Stanisław Kraszewski 

 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa - łaciate cielątko, 

Koza - rogate koźlątko,  

Owca - kudłate jagniątko, 

Świnka - różowe prosiątko, 

Kurka - pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka  - płetwiaste kaczątko, 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza- rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 



Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka  - płetwiaste kaczątko, 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: Co my teraz zrobić mamy? 

Wtem z kryjówki wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowę  - łaciate cielątko, 

Kozę- rogate koźlątko, 

Owcę  - kudłate jagniątko, 

Świnkę różowe prosiątko, 

Kurkę – pierzaste kurczątko, 

Gąskę – puchate gąsiątko, 

Kaczkę- płetwiaste kaczątko. 

Znalazło mamę każde dzieciątko. 

 

Uwaga:Rodzic tłumaczy co znaczą   trudne wyrazy z wiersza. np. płetwiaste, 

lamentują, komórka. 

 

 Rozmowa na temat wiersza: 

Rodzic zadaje pytania dziecku: Jakie zwierzęta występują w wierszu? Dzieci ruchem i 

głosem próbowało naśladować zwierzęta wymienione w wierszu.  Np. krowa – muuuuuu 

(i porusza się na czterech nogach); gąska – gęgęgę (i porusza się na dwóch nogach i udaje 

skrzydła) 

 Kukuryku – zabawa rzutna. 

 Dzieci maszerują po kole z  niewielkimi pluszakami w ręce. Na hasło: „kukuryku”- 

zatrzymują się i podrzucają zabawkę, po czym starają się go złapać. 

 Zwierzęta gospodarskie – utrwalenie wiadomości. 

 Dzieci otrzymują karty pracy i wykonują zadania zgodnie z poleceniami rodzica. 

Załącznik –pomoce do zabawy „Zwierzęta gospodarskie” 



Propozycje zajęć dodatkowych  dla chętnych  

 

Nazwy zwierząt gospodarskich w języku  angielsku. 

np: 

Chicken - kurczak 

Horse – koń  

Sheep -  owca 

Cow – krowa 

Goose – gęś 

 


