
Poniedziałek 18.05.2020 

Temat: W wiejskiej zagrodzie. 

1. Zabawa taneczna- Kaczuszki 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

2. Na wiejskim podwórku – zajęcia matematyczne inspirowane 
fragmentem wiersza W. Chotomskiej „Kaczki Siedmioraczki”. 
Zapoznajemy dziecko z treścią wiersza 
https://www.youtube.com/watch?v=yMq4U_eEmZ8 (do 0:40 , od 1:20) 

Kaczki Siedmioraczki 

Były sobie kaczki, 

kaczki przedszkolaczki. 

Pierwsza zobaczyła 

na krzaczkach ślimaczka. 

Weszła między krzaczki – 

i szukajcie kaczki. 

Druga chciała złowić 

na wędkę szczupaczka. 

Chlupnęło! Plusnęło! – 

i gdzie jest ta kaczka? 

Trzecia kaczka wiozła 

na taczce kabaczki. 

Kabaczki – bęc – z taczki – 

i nie widać kaczki. 

Teraz głośno kwaczą 

kaczki przedszkolaczki: 

– Ten, kto nas odnalazł, 

dostanie buziaczki! 

Pytania: „Gdzie schowała się pierwsza kaczka?” „Co chciała zrobić druga 

kaczka?” „Co wiozła na taczce trzecia kaczka?” . 

3. KARTY PRACY W KSIĘŻCE część 4 

• 5,  lat :  str. 68,69 

• 6 lat : str. 82,83 

4. Więcej czy mniej ?  

Zabawa ruchowo- naśladowcza do treści piosenki "Sześć małych kaczek" 

https://www.youtube.com/watch?v=XX3dspiq7bU 

 

 



Dajemy dziecku kartkę podzieloną kredką na dwie części i kredkę koloru 

żółtego. Prosimy, aby dziecko jeszcze raz posłuchało wiersza i z lewej strony 

narysowało tyle kaczek (mogą to być kółeczka) ile było w wierszu, a z prawej 

strony kartki narysował tyle kaczek ile usłyszało w piosence. Potem prosimy 

dziecko, aby przeliczyło ile jest kaczek z lewej strony, a ile z prawej.  

Zadajemy pytanie: Z której strony jest więcej kaczek? O ile jest więcej? Co trzeba 

zrobić, aby było tyle samo?. Gdzie było więcej kaczek w wierszu, czy w 

piosence? 

5. Odgłosy zwierząt dźwięki jakie wydają zwierzęta- ćwiczenia słuchowe  
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

6. Krowie przysmaki – rozmowa na temat ulubionego pokarmu krowy. 

Zdjęcia krów ras: czarno-białej, czerwono-białej, czerwonej, simentalskiej.  
Czym różnią się krowy? Co jedzą krowy? Zapoznaje dzieci z ciekawostkami na 

temat krów. Następnie dzieci kładą się na dywanie i naśladują przeżuwanie 
trawy przez krowę. 

Obecnie w Polsce hoduje się kilka ras krów. Do najbardziej rozpowszechnionych 

ras należą: rasa czarno-biała, rasa czerwono-biała, rasa czerwona i rasa 
simentalska (zdjęcia poniżej). Osobniki rasy simentalskiej żyją bardzo długo i są 

odporni na różne choroby. Rasa ta występuje jednak rzadko. Najwięcej jest krów 
rasy czarno-białej, chociaż jako pierwsza pojawiła się w naszym kraju krowa rasy 
czerwonej. Krowy najbardziej lubią jeść zielone, świeże rośliny. Wiedzą, które są 

najlepsze. Po jedzeniu odpoczywają, a potem przeżuwają to, co zjadły. Kładą się 
wtedy na trawie. 

7. Praca plastyczna - Krowa  
https://www.youtube.com/watch?v=LzxmWAIKjZw 
 

8. Dzień w gospodarstwie- rozwiązywanie zadań matematycznych  
 
Pomoce: np. guziki lub zapałki, biała kartka papieru, ołówek  

Przebieg: dzieci liczą na guzikach a następnie próbują zapisać działanie cyframi i 
znakami + ,-, =  

Zadania:  

� W stawie pływały 3 kaczątka, Dołączyły do nich jeszcze 4.  

Ile teraz kaczątek pływa w stawie? (3+4=7) 
� Na łące pasły się 2 owce. Po chwili dołączyły do nich 2 barany.  

Ile jest teraz zwierząt na łące? (2+2=4) 

� Na podwórku było 7 piskląt. Kiedy pies zaczął szczekać, 3 z nich uciekło 
do kurnika. Ile piskląt zostało na podwórku? (7-3=4) 

� W oborze było 6 krów. 3 z nich poszły na łąkę.  
Ile krów zostało w oborze?         (6-3=3) 

� kura zniosła 6 jajek, a kaczka 3.  

Ile to razem jajek? Która zniosła więcej i o ile? (6+3=9) 



� Indyczka zniosła 7 jajka, a kura 3 jajek. Ile to razem jajek? ( 7+3=10) 
� Kaczka zniosła 3 jajka, a  indyczka 4. Ile to razem jajek? Która zniosła 

więcej i o ile? (3+4=7) 

� Kaczka zniosła 4 jajka, a indyczka o jedno więcej. Ile jajek zniosła 
indyczka?    ( 4+1=5) 

� Kura zniosła 10 jajek, a kaczka o 3 mniej. Ile jajek zniosła kaczka? ( 10-
3=7)  
 

 
9. Dla chętnych ,,Zaczarowane cyfry”-  zabawa grafomotoryczna 

 

Rodzic wysypuje na talerzyki do wyboru: mąkę pszenną, mąkę żytnią, kaszę 
jęczmienną, płatki owsiane, kaszę mannę, kuskus lub  ryż.  

Rodzic rysuje palcem w/w produktach, dziecko odgaduje zauważone cyfry. 
Później następuje zmiana. Dziecko rysuje, rodzic zgaduje.  

 
 

 



 

 

 


