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 „Owieczki” – zabawa paluszkowa. 

 Dzieci siedzą na dywanie i naśladują ruchy prowadzącego do słów rymowanki. 

Owieczki 

(Agata Giełczyńska) 

Pięć owieczek w zagrodzie bryka:               pokazują całą dłoń 

jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.                      liczą na palcach 

Nagle patrzcie, jedna znika!                          chowają mały palec, pomagając sobie drugą ręką 

Cztery owieczki w zagrodzie brykają:           pokazują cztery palce 

jeden, dwa, trzy, cztery.                                  liczą na palcach 

Jedna odeszła, więc trzy zostają.                    chowają serdeczny palec 

Trzy owieczki małe: 

jeden, dwa, trzy                                                  liczą na palcach 

idą razem na hale.                                              „kroczą” palcami po przedramieniu drugiej ręki 

Przez strumyk przeskoczą                                  zmieniają rękę i „kroczą” po drugim przedramieniu 

i dalej wesoło kroczą.  

A gdy dotrą na sam szczyt,                                palcami „wspinają się” na czubek głowy 

całą trawę zjedzą w mig!                                  drapią się po głowie 

 „Wiejskie odgłosy”  – zabawa słuchowa.  

 Rodzic  układa na dywanie obrazki: kota, psa, świni, kozy, owcy, krowy, kaczki, gęsi, indyka, kury i 

koguta (wykorzystuje wybrane pomoce z zabawy „Rodziny zwierząt”, zamieszone w poprzednim 

scenariuszu zajęć  31.03). Następnie odtwarza  dźwięki „Odgłosy zwierząt wiejskich” ( załącznik  do 

scenariusza 01.04). Robi pauzę po każdym odgłosie, a dziecko wybiera pasujący do odgłosu obrazek 

zwierzęcia. 

Załącznik-pomoc do zabawy ,,Wiejskie odgłosy” 



 

 

 „Wiejski chór” – zabawa dźwiękonaśladowcza. 

 Prowadzący zaprasza dzieci do wiejskiego chóru, którego zadaniem będzie zaśpiewanie popularnej 

piosenki „Wlazł kotek na płotek” poprzez naśladowanie różnych odgłosów zwierząt. W zależności od 

podniesionego obrazka zwierzęcia (wybrane pomoce z zabaw „Rodziny zwierząt”, i „Wiejskie 

odgłosy”) dzieci  wydają przypisany mu dźwięk, poruszając się po dywanie. Prowadzący może 

jednocześnie eksponować obrazek i kartonik z wyrazem. 

Załącznik- pomoce do zabawy  ,,Wiejski chór” 

 „Kto gdzie stoi?” – zabawa matematyczna. 

Każde dziecko otrzymuje kopertę z zestawem kartoników i siada przed wolnym dywanikiem. Rodzic  

układa prosty rytm (ze swojego dużego zestawu). Dzieci  uważnie mu się przyglądają, po czym 

układają na swoich dywanikach dokładnie to samo. Następnie prowadzący rozpoczyna inny rytm, np. 

krowa, kaczka, kaczka; krowa, kaczka, kaczka; krowa, kaczka, kaczka, a dzieci go kontynuują. Za 

każdym razem rytm odczytywany jest poprzez nazwanie zwierząt i wydawanie przypisanych im 

dźwięków.  

 

Załącznik – pomoce do zabawy „Kto gdzie stoi?” 

 

 „Na wsi” – ćwiczenie spostrzegawczości. 

 Dzieci otrzymują karty pracy i wykonują zadania zgodnie z poleceniami. Jako podpowiedź rodzic  

wiesza na tablicy wybrane duże kartoniki z wyrazami dźwiękonaśladowczymi i obrazki zwierząt 

(pomoce z zabawy „Wiejski chór”). 

 Zagadki o  wiejskich zwierzętach . 

Beczą w górach, beczą w zagrodzie,  

Beczą te wełniane zwierzątka co dzień.    (Owca) 

 

Mają śmieszne ogonki , małe jak sprężynki, 

Robią kwi, kwi tak chłopcy jak i dziewczynki.  ( Prosiaczki) 

 

Gdyby nie ona nie byłoby mleka, serów i bitej śmietany, 

Którą do tortów dają nasze mamy   (Krowa)  



 

Na wiejskim podwórku porządku pilnuje, 

Czasami w budzie przesiaduje.          (Pies) 

 

 

Po dachu domu spaceruje  

Na myszy też poluje.  (Kot) 

 

Jest malutki i żółciutki. 

Cóż więcej mogę powiedzieć? 

Jak nazywa się dziecko kury, 

Każdy powinien to wiedzieć   (Kurczak) 

 Dzielenie wyrazów na sylaby ( nazwy zwierząt wiejskich) 

Przykład: 

owca : o-wca lub ow-ca 

baran: ba-ran 

lama: la-ma 

koza: ko-za 

królik: kró-lik      itd. 

 

 

 

 

 

  

 



Proszę o wydrukowanie lub narysowanie dziecku na kartce szlaczków literopodobnych, które 

dziecko będzie samodzielnie kontynuowało. 

 

 

 

 

 

 



 

Propozycje zajęć dodatkowych dla chętnych 

1. Przypomnijcie sobie bajkę Trzy małe  świnki. Jeżeli nie pamiętasz, to poproś o przeczytanie 

kogoś dorosłego. Możecie też ją oglądnąć w Internecie:  

https://www.youtube.com/watch?v=oY6RizCDfwM 

Jaki jest morał tej bajki? 

2. Narysuj lub zbuduj z klocków duży i mocny domek, taki żeby wilkowi nie udało się go 

zniszczyć. 

3.  Proszę przekazać dziecku  ciekawostki o świnkach: 

-świnki wchodzą do błota żeby się ochłodzić, 

-świnki mają bardzo dobry węch jak psy. 

4. Zadanie matematyczne. Przygotuj patyczki, klocki lub inne przedmioty, które będą 

zastępowały świnki. 

Na wiejskim podwórku biegało 8 świnek . Trzy schowały się do swojego domku chlewu. Ile 

świnek zostało na podwórku? 

 Podpowiedź: ułóż najpierw osiem „świnek”, a potem schowaj trzy. Policz, ile zostało? 

5.  Rozpoznaj i powiedz głośno jaką głoskę słyszysz na początku wyrazów: 

Kura, koń, krowa, owca, pies, indyk, koń 

[Uwaga! Głoski to: k, o,  p, i a nie ka, pe] 

Czy umiesz rozpoznać, na jaką głoskę zaczyna się wyraz świnia? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oY6RizCDfwM

