
Temat dnia: „W gospodarstwie” 

1. Ćwiczenia orientacji przestrzennej - zabawa ruchowa „Zające” – Rodzic rozkłada w  dowolnych 

miejscach pudełka, krzesła, szaliki, pantofle itp.. "krzaki". Dziecko „ zając", skacze pomiędzy 

„krzakami". Można włączyć muzykę (w linku pod zabawą). Robiąc pauzę w muzyce Rodzic woła 

polecenia. Na hasło „zające odpoczywają" – dziecko zajmuje miejsce obok najbliżej leżących 

rzeczy. Na polecenie „zając przed krzakiem", „zając po prawej stronie krzaka", „zając za 

krzakiem”, „zając po lewej stronie krzaka"- dziecko zajmuje odpowiednie miejsce zgodnie z 

poleceniem.  

Link do zabawy „Zające” - https://soundcloud.com/alina-pacura/piosenka-do-zabawy-zajace 

 
 

2. Zabawa rozwijająca aparat mowy „Dzień dobry zwierzątka” – Rodzic prosi dziecko, żeby podczas słuchania 

opowiadania naśladowało ruchami narządów mowy i dźwiękami zachowania zwierząt. 

 
Dzień dobry zwierzątka 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w kurniku na grzędzie (dzieci oblizują 

czubkiem języka górne zęby po wewnętrznej stronie), krowa i koń w oborze (wysuwają język za górne zęby i cofają go 

do podniebienia miękkiego), a piesek w budzie (ustawiają język w przedsionku jamy ustnej i oblizują górne zęby). 

Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szeroko otwierają buzie i wysuwają język, nie dotykając o zęby), 

rozejrzał się po podwórku (mają szeroko otwarte usta i przesuwają język w kąciki ust), wyskoczył na płot (wysuwają 

język nad górną wargę) i głośno zapiał −kukuryku!! Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały – ko – ko- ko!! 

Na śniadanie kurki zjadły ziarenka (dzieci udają, że chwytają ziarenka samymi wargami chowając za nie ząbki ). 

Obudził się też piesek, zaszczekał – hau hau, hau!! Pobiegał w koło podwórka (otwierają szeroko usta i oblizują wargi 

ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwają język do brody). Wyszedł także ze swej 

kryjówki kotek i zamiauczał – miau, miau!! Wypił mleczko z miseczki (wysuwają język nad dłońmi ułożonymi w 

kształcie miseczki). W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi. Krowa zaryczała – muu, muu!! A koń 

zaparskał, że też już nie śpi (parskają, kląskają). A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzieci mówią: 

dzień dobry). 

3. „Matematyka w zagrodzie” – Rodzic przygotowuje dla dziecka liczmany, np. nakrętki po napojach, cukierki, 

orzechy, owoce, ziarna, guziki  co jest dostępne w domu☺). Dziecko układa je zgodnie z treścią i przelicza. 

• W gospodarstwie pani Marysi są: 2 krowy, 3 kozy i 1 koń. Ile pani Marysia ma zwierząt? 

• Na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu? 

• Po podwórku chodzi 1 krowa, 2 konie, 4 pieski i 1 kot. Ile zwierząt jest na podwórku? 

• W gospodarstwie były 4 kury i 5 kaczek. Ile ptaków było w gospodarstwie? 

• Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 2 pisklęta, chwilę później – 4 pisklęta, a po kolejnej chwili – 

jeszcze 1. Ile piskląt się wykluło? 

• Na łące pasły się 2 duże krowy i 1 mały cielak. Ile krów było na łące? 

• W stajni stały snopki siana: 1 pod drzwiami, 2 przy prawej ścianie, 4 przy lewej ścianie. Ile snopków siana 

stało w stajni? 

4. Praca z „Książką karta pracy 3” 

✓ Praca z KP3.36b – rysowanie na planszy pionka zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek. 

✓ Praca z KP3.37a- przeliczanie zwierząt, zapisywanie i obliczanie działań. 

✓ Praca z KP3.37b- dorysowanie brakujących części zwierząt i wklejanie ich odgłosów. 

 

https://soundcloud.com/alina-pacura/piosenka-do-zabawy-zajace


5. Zabawa słuchowa „Zwierzęta w gospodarstwie” – Rodzic odtwarza nagranie odgłosów zwierząt, które mogą 

zamieszkiwać wiejską zagrodę: koza, koń, krowa, świnia, kogut, kura, kaczka, indyk, gęś, pies, kot, owca (w 

tej kolejności są nagrane). Zadaniem dziecka jest odgadnięcie nazwy jak usłyszy i rozpozna dźwięk (można 

włączać pauzę), a także zapamiętanie jak największej liczby zwierząt, których odgłosy usłyszy. Po 

wysłuchaniu wszystkich zwierząt R. prosi by dziecko wymieniło zwierzęta, które udało mu się zapamiętać. 

Następnie R. mówi głoskami (powoli ze znacznymi przerwami między głoskami) nazwę wybranego 

zwierzęcia, a dziecko spośród ilustracji pokazuje tę, która dotyczy danego zwierzęcia (np. i-n-d-y-k, o-w-c-a, 

k-r-o-w-a, k-a-cz-k-a itp.) – ćwiczenie to pomaga w  ćwiczeniu słuchu fonemowego i analizie głoskowej 

wyrazów. Możemy również poprosić dziecko, aby spróbowało nam zadać zagadkę w ten sam sposób. 

• Odgłosy zwierząt otworzą się po kliknięciu w link: https://soundcloud.com/alina-pacura/odglosy-

zwierzat-wiejskich 

 

    

  

    

   

https://soundcloud.com/alina-pacura/odglosy-zwierzat-wiejskich
https://soundcloud.com/alina-pacura/odglosy-zwierzat-wiejskich


6. Praca plastyczna – można sobie wybrać jakie zwierzątko i jaką techniką będzie wykonane. 

   

„Kot”- wykonanie kota z płatków kosmetycznych                   „Krowa” – z kółek  wyciętych z papieru 

  

„Kogut” – z papieru kolorowego i odrysowanych rączek     „Koń” z butelki, włóczki i wszystkiego co znajdziecie 😉 

                       

„Zwierzątka” z  talerzyków papierowych            „Zwierzątka” z  rolek po papierze            



7. Zabawy z językiem angielskim. 

http://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals/farm/animalfarmflashcards.htm - fiszki z nazwami zwierząt, 

aby dziecko nauczyło się poprawnie wypowiadać nazwy w j. angielskim 

http://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals/farm/animalfarmcreate.htm - gra w j. angielskim. Zadaniem 

dziecka jest zaprojektowanie farmy, dziecko kursorem najeżdża na zwierzątko po lewej stronie, klika na niego i 

przesuwa na wybrane przez siebie miejsce. Każde zwierzątko po umieszczeniu na farmie będzie wykonywało jakiś 

ruch i wyda dźwięk. Gra utrwala nazwy zwierząt w j. angielskim 

http://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals/farm/animalfarmgame.htm - gra w j. angielskim. Zadaniem 

dziecka jest zaznaczenie przez kliknięcie zwierzątek o których jest mowa w poleceniu, aby oddzielić je od innych. Gra 

jest świetną zabawą na ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej oraz utrwala nazwy zwierząt w j. angielskim 

http://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals/farm/animalfarmmovie.htm - Film o farmie utrwalający 

poznane słówka 

 

 

http://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals/farm/animalfarmflashcards.htm
http://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals/farm/animalfarmcreate.htm
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